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Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää henkilöstöön liittyviä sosiaalisen vastuun 

käytäntöjä suomalaisten suuryritysten yritysvastuuraporteissa. Tutkimuksen 

teoreettisena viitekehyksenä on yritysvastuu sekä vastuullinen 

henkilöstöjohtaminen. Tutkimus on kvalitatiivinen, ja sen empiirinen aineisto 

valitaan suomalaisista suuryrityksistä, jotka raportoivat yritysvastuustaan 

vuosittain. Tutkimuskohteena ovat yhdeksän suomalaisen suuryrityksen 

yritysvastuuraportit vuodelta 2014. Yritykset ovat toteuttaneet 

vastuullisuusraporttinsa GRI -ohjeistuksen mukaisesti.  Tutkimus toteutetaan 

laadullisena tutkimuksena teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla.  

Tutkimuskohteena olevat yritykset kuvaavat henkilöstöön liittyvät tavoitteet sekä 

henkilöstövastuun tunnusluvut GRI -raporteissaan omiin toimintoihinsa soveltuvin 

osin kattavasti. Yritykset ovat sitoutuneet vastuulliseen liiketoimintaan ja sen 

kehittämiseen. Yritysvastuuraportoinnin merkitys on yrityksille tärkeä. 

Vastuullisuuden johtaminen tai suhtautuminen raportointiin on yrityksissä kuitenkin 

vielä eri tasoilla. Tämä tulos tukee aiempia tutkimuksia, joiden mukaan 

yritysvastuuraportoinnin merkitys on kasvanut suomalaisissa yrityksissä, mutta 

yritykset jakautuvat entistä selkeämmin kahteen ryhmään: edelläkävijäyrityksiin 

sekä yrityksiin, joille yritysvastuu perustuu vaatimusten noudattamiseen.  
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The purpose of this study is to determine the social responsibility practices related 

to human resources in the corporate social responsibility reports (CSR) in large 

Finnish companies. The theoretical framework is corporate social responsibility 

and responsible human resource management. The study is qualitative and the 

empirical data is selected from 9 large Finnish companies that publish their 

corporate responsibility reports annually. The reports are made in accordance with 

GRI guidelines. The study is made according to theory-based content analysis.  

 

The companies describe their objectives related to human resources and the KPI’s 

in GRI –reports with integrity. The companies are committed to corporate 

responsibility and its development. The importance of CSR is important for all 

companies, but the CSR management or the approaches to CSR are still at 

different levels. This result supports previous researches indicating that the 

importance of CSR reporting has increased in Finnish companies but in the same 

time the companies are divided into two groups: the pioneers and the companies 

in which CSR reporting is only based on requirements of compliance.
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1. Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Vastuullinen yritystoiminta sekä yritysvastuuraportoinnin merkitys ovat 

kasvamassa suomalaisissa yrityksissä, koska vastuullisella liiketoiminnalla on 

suora yhteys yrityksen kilpailukykyyn, menestykseen, sidosryhmäsuhteiden 

vahvistamiseen sekä kestävän arvon luomiseen. Tutkimustuloksia aiheesta 

ovat julkaisseet mm. PricewaterhouseCoopers Oy (PwC), joka on tehnyt 

yritysvastuubarometrejä vuodesta 2009 alkaen sekä FIBS ry, Suomen johtava 

vastuullisen yritystoiminnan verkosto, joka toteutti vuonna 2015 kolmannen 

kerran kyselytutkimuksen suomalaisille yrityksille. PwC:n tutkimuksessa oli 

mukana 579 suomalaista yritystä ja organisaatiota vuonna 2014. Yritysvastuun 

tietoja raportoivia yrityksiä näistä oli 157, kun vuonna 2009, jolloin yritys julkaisi 

ensimmäisen barometrin, vastaava luku oli 121 yritystä. PwC arvioi 

tutkimuskohteiden verkkosivut, yritysvastuuraportit sekä vuosikertomukset. 

FIBS ry:n tutkimuksen kohderyhmänä oli satunnaisotos Suomen 1.000 

suurimmasta yrityksestä, vastaajina yritysten toimitusjohtajat ja yritysvastuusta 

vastaavat asiantuntijat. Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten suuryritysten 

yhteiskuntavastuutoiminnan käytäntöjä, tavoitteita, vaikutuksia, haasteita ja 

tulevaisuuden suunnitelmia. Vastaajia oli yhteensä 200. 

Yritysvastuuraportin julkaiseminen on yritykselle strateginen päätös. Se on 

tehokas tapa viestittää liiketoiminnallisista riskeistä ja mahdollisuuksista 

taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun osa-alueilla. 

Yritysvastuuraportointi tuo yrityksen toimintaan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta, 

jolloin myös sidosryhmät ymmärtävät yrityksen vastuullisuustyön painopisteitä, 

tavoitteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. (Niskala et al 2013: 98 - 100) 

Vastuullisella yrityksellä on vastuu oman toimintansa taloudellisista, 

ekologisista sekä sosiaalisista vaikutuksista yhteiskunnalle ja sidosryhmille.  
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Vastuullinen liiketoiminta vaikuttaa suoraan yrityksen kilpailukykyyn, 

menestykseen sekä sidosryhmäsuhteiden vahvistamiseen. Vastuullisella 

liiketoiminnalla on suuri merkitys myös yrityksen maineelle. (Juutinen ja Steiner 

2010, 21 - 22)  

Vastuullisella liiketoiminnalla tarkoitetaan mm. lainsäädännön noudattamista, 

työhyvinvoinnin edistämistä, yrityksen vapaaehtoisia panostuksia eri 

sidosryhmien odotuksiin ja hyvinvointiin sekä vastuullisen toiminnan nostamista 

yrityksen keskeiseksi arvoksi sekä sen ulottamista yrityksen koko 

toimittajaketjuun. (Viitala 2013, 326) 

Vastuullinen henkilöstöjohtaminen on tärkeä osa yrityksen vastuullista 

liiketoimintaa. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen edistää tasa-arvoa, 

osaamista, hyvinvointia sekä ekologisuutta. Se myös mahdollistaa yrityksen 

sosiaalisen vastuullisuuden toteutumisen. Myös työntekijä haluaa sitoutua 

yritykseen, jonka henkilöstöjohtaminen on hoidettu hyvin ja joka toimii 

vastuullisesti kaikissa henkilöstöön liittyvissä asioissa. (Viitala 2013, 328 - 329) 

Henry Ry (henkilöstöjohdon ja -ammattilaisten yhdistys) julkaisi vuonna 2013 

HR Barometrin yhteistyössä Keskinäinen työeläkeyhtiö Varman, Vaasan 

yliopiston johtamisen yksikön sekä Fountain Parkin kanssa. Barometrin 

tavoitteena oli selvittää henkilöstötyön tulevaisuuden haasteita Suomessa.  

Tutkimuksessa nousivat esiin seuraavat vastuullisen henkilöstöjohtamisen osa-

alueet: tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu, vastuullinen päätöksenteko, 

avoin vuorovaikutus ja dialogi johdon ja henkilöstön välillä, osaamisen 

kehittymisestä huolehtimien sekä esimiestyö. (Viitala & Järlström 2014, 236) 

Sidosryhmillä on keskeinen rooli yritysvastuun johtamisessa. Yritysten 

sidosryhmät haluavat entistä enemmän tietoa yrityksistä.  Sidosryhmiä ovat 

yritysten kanssa tekemisissä olevat kohderyhmät, joihin yritysten toiminta 

vaikuttaa ja jotka voivat puolestaan vaikuttaa yritysten toimintaan. Tärkeimpiä 

sidosryhmiä ovat mm. yrityksen henkilöstö, omistajat ja asiakkaat.  
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Yritykset toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa, ja 

voivat menestyä vain jos nämä vuorovaikutussuhteet ovat kunnossa.  (Viitala 

2013, 327)  

 

1.2 Tavoite, tutkimusongelma ja rajaukset 

 

Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa henkilöstöön liittyviä sosiaalisen vastuun 

käytäntöjä suomalaisten suuryritysten yritysvastuuraporteissa. Tutkimuksen 

tarkoituksena on myös selvittää ja vertailla, mihin tutkimuskohteina olevien 

yritysten yhteiskuntavastuutyö perustuu ja mikä on sen merkitys yrityksille. 

Millaista henkilöstöön liittyvää tietoa suomalaisten suuryritysten 

yritysvastuuraportit sisältävät, millaista informaatiota ne antavat henkilöstöön 

liittyvästä vastuullisesta liiketoiminnasta sekä millaisia vastuullisen 

henkilöstöjohtamisen käytäntöjä tutkimuskohteissa tulee esiin.  

Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on yritysvastuu sekä vastuullinen 

henkilöstöjohtaminen.  

John Elkington (2004) loi käsitteen, triple bottom line, vuonna 1994. Suomessa 

käsite tunnetaan nimellä kolmoistilinpäätös. Siinä yritysvastuu jaetaan kolmeen 

eri osa-alueeseen: taloudelliseen ja sosiaaliseen vastuuseen sekä 

ympäristövastuuseen. Myös Global Reporting Initiative (GRI) käyttää tätä 

mallia raportointinsa pohjana. 

Sosiaalinen vastuu pitää sisällään mm. henkilöstön hyvinvoinnin sekä 

henkilöstön osaamisen kehittämisestä huolehtimisen, vastuulliset toimintatavat 

irtisanomistilanteissa, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, tuotevastuu- ja 

kuluttajansuojakysymykset sekä hyvät toimintatavat yritysverkostossa sekä 

lähiyhteisö- ja yhteiskuntasuhteissa. Yhteiskunnassa keskustellaan paljon 

yritystoiminnan vastuullisuudesta. Yhteiskunnallinen kehitys luo koko ajan 

uusia vastuullisuuteen liittyviä odotuksia. Yritysten täytyy seurata 

toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia sekä tunnistaa keskeisten 
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sidosryhmiensä odotukset. Tästä johtuen yhä useampi yritys julkaisee 

yritysvastuuraportin tai raportoi vastuullisuudesta osana vuosikertomusta.  

(Niskala et al 2013, 7 - 18) 

Vastuullinen henkilöstöjohtaminen on tärkeä osa yrityksen vastuullista 

liiketoimintaa. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen edistää tasa-arvoa, 

osaamista, hyvinvointia sekä ekologisuutta. Se myös mahdollistaa yrityksen 

sosiaalisen vastuullisuuden toteutumisen. Myös työntekijä haluaa sitoutua 

yritykseen, jonka henkilöstöjohtaminen on hoidettu hyvin ja joka toimii 

vastuullisesti kaikissa henkilöstöön liittyvissä asioissa. (Viitala 2013, 328 - 329) 

Olennaisuuden arviointi auttaa keskittämään yrityksen voimavarat niihin 

asioihin, joilla on eniten vaikutusta tai joita sidosryhmät pitävät tärkeimpinä. 

Olennaisuusarviota tehdessä tulee ottaa huomioon yrityksen sisäiset ja ulkoiset 

tekijät. Sisäisiä tekijöitä arvioitaessa huomioon otetaan yrityksen 

liiketoimintastrategia, ydinosaaminen ja toiminnan merkittävimmät sosiaaliset, 

taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Ulkoisia tekijöitä arvioitaessa määritellään 

yrityksen tärkeimmät sidosryhmät ja kartoitetaan heidän odotuksensa yrityksen 

yritysvastuuta kohtaan. (Juutinen ja Steiner 2010, 244) 

 

Tärkeimmät tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Mihin tutkimuskohteina olevien yritysten yhteiskuntavastuutyö perustuu? 

2. Miten yritykset toteuttavat vastuullista henkilöstöjohtamista? 

3. Mitä olennaisia henkilöstöön liittyviä sosiaalisen vastuun osa-alueita 

tulee esiin yritysvastuuraporteissa? 

 

1.3 Tutkimusmetodologia 

 

Tutkimus on kvalitatiivinen, ja sen empiirinen aineisto valitaan suomalaisista 

suuryrityksistä, jotka raportoivat yritysvastuustaan vuosittain. 
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Tutkimuskohteena ovat yhdeksän suomalaisen suuryrityksen 

yritysvastuuraportit vuodelta 2014. Tutkimukseen valitut yritykset ovat 

toteuttaneet vastuullisuusraporttinsa GRI -ohjeistuksen mukaisesti.  Näiden 

lisäksi tutustun aiheeseen liittyvään muuhun tutkimustietoon. 

Tämä tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena teorialähtöisen 

sisällönanalyysin avulla.  

Sisällönanalyysi kuvataan menettelytapana, jolla voidaan analysoida 

dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Tällä analyysimenetelmällä 

pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä 

muodossa. Teorialähtöinen analyysi perustuu aikaisempaan viitekehykseen, 

joka voi olla teoria tai käsitejärjestelmä. Tällöin analyysia ohjaa joku teema tai 

käsitekartta. Teorialähtöisen sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on 

analyysirungon muodostaminen. Sen sisälle muodostetaan aineistosta erilaisia 

luokituksia tai kategorioita noudattaen induktiivisen sisällönanalyysin 

periaatteita. Tällöin aineistosta voidaan poimia ne asiat, jotka kuuluvat 

analyysirunkoon. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 103 - 117) 

Tämän tutkimuksen tutkimustieto analysoidaan luokittelemalla se siten, että 

yritysten vastuullisuusohjelmista etsitään yritysten olennaiset henkilöstöön 

liittyvät sosiaalisen vastuun osa-alueet ja järjestetään ne esiintymien mukaan 

tärkeysjärjestykseen. Lisäksi sosiaalisen vastuun GRI – tunnusluvuista 

tehdään taulukko, johon lisätään yritysten raportoimat tunnusluvut. Näin 

saadaan vertailukelpoinen yhteenveto siitä, mitä tunnuslukuja yritykset ovat 

raportoineet osana yritysvastuuraporttiaan sekä mitkä tunnusluvut ovat 

yleisimpiä tutkimusaineiston perusteella.  

.  

1.3.1 Tutkimuskohteet 

 

Tutkimuskohteena olevat yritykset ovat Atria Oyj, Elisa Oyj, Kesko Oyj, Kone 

Oyj, Neste Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Lassila&Tikanoja Oyj, OP Ryhmä sekä 
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Orion Oyj. Yritykset valikoituivat satunnaisesti GRI – raportointiohjeistusta 

käyttävistä suomalaisista suuryrityksistä. 

Atria Oyj:n liikevaihto vuonna 2014 oli noin 1.426 miljoonaa euroa, liikevoitto 

40,6 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 4.715 henkilöä. 

Konserni jakaantuu neljään liiketoiminta-alueeseen. Ne ovat Atria Suomi, Atria 

Skandinavia, Atria Venäjä ja Atria Baltia. Atrian asiakasryhmiä ovat 

päivittäistavarakauppa, Food Service -asiakkaat ja alan teollisuus. Lisäksi sillä 

on omiin tuotemerkkeihin perustuvaa Fast Food -konseptiliiketoimintaa. Yhtiön 

juuret ulottuvat vuoteen 1903, jolloin perustettiin sen vanhin 

omistajaosuuskunta. Atria Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin 

arvopaperipörssissä. Atrian tuotteita ovat tuore ja kuluttajapakattu liha, 

lihavalmisteet, valmisruoat, siipikarjatuotteet ja herkuttelutuotteet. (Atrian 

Yritysvastuuraportti 2014) 

Elisa Oyj on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 

miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Elisa tarjoaa 

palveluita viestimiseen ja viihtymiseen, sekä työvälineitä organisaatioiden 

toiminnan ja tuottavuuden parantamiseen. Suomessa Elisa on mobiililiittymien 

markkinajohtaja. Yhteistyö Vodafonen ja Telenorin kanssa mahdollistaa 

kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Elisa on julkisesti noteerattu Nasdaq 

Helsinki Suuret Yhtiöt -listalla, osakkeenomistajia on yli 200 000. Liikevaihto 

vuonna 2014 oli 1.540 miljoonaa euroa, liikevoitto 305 miljoonaa euroa ja 

henkilöstöä keskimäärin 4.089. (Elisa Oyj) 

Kesko Oyj on kahdeksassa maassa toimiva kaupan alan palveluyritys. Se 

johtaa asiakkaiden arvostamia vähittäiskauppaketjuja ja tuottaa tehokkaasti 

vähittäiskauppaketjujen ostotoiminnan, logistiikan, verkostokehityksen ja 

tiedonhallinnan palvelut. K-ryhmässä on yli 1.500 kauppaa, joista yli puolta 

johtaa paikallinen K-kauppiasyrittäjä. Kesko on suomalainen kaupan alan 

pörssiyhtiö. Kesko toimii päivittäistavara-, rauta- ja erikois- sekä autokaupassa. 

Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä 

muiden kumppaneiden kanssa. Keskon osakkeet on listattu Nasdaq 



12 

 

 

 

Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. Konsernin 

liikevaihto oli 9.071 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja liikevoitto oli 233 

miljoonaa euroa. Vuonna 2014 Keskossa työskenteli kokoaikaisiksi 

työntekijöiksi muutettuna keskimäärin noin 19.976 henkilöä kahdeksassa 

maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, 

Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Henkilöstöstä 48% oli Suomessa ja 52% muissa 

toimintamaissa. Koko henkilökuntamäärästä vähittäiskaupassa työskenteli noin 

kolme neljäsosaa. (Kesko Liiketoimintakatsaus 2014) 

KONE Oyj kuuluu alansa johtaviin yrityksiin ja tarjoaa asiakkailleen 

edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia 

ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin. Eri asiakasryhmien tarpeiden 

ymmärtäminen on ohjannut yhtiön toimintaa jo sadan vuoden ajan. KONEen 

tavoitteena on tarjota paras käyttäjäkokemus kehittämällä ja toimittamalla 

ratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen rakennuksissa sujuvasti, 

turvallisesti, mukavasti ja viivytyksettä yhä enemmän kaupungistuvassa 

ympäristössä. Vuonna 2014 KONEen liikevaihto oli 7.334 miljoonaa euroa, 

liikevoitto 1.036 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä vuoden lopussa yli 47 000. 

Yhtiön B-sarjan osake noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. KONE toimii yli 

1.000 toimipisteen kautta yli 60 maassa eri puolilla maailmaa. KONEella on 

seitsemän tuotantoaluetta, jotka sijaitsevat kaikilla päämarkkinoilla, ja 

kahdeksan globaalia tutkimus- ja tuotekehityskeskusta. Lisäksi meillä on 

valtuutettuja jakelijoita lähes 80 maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee 

Helsingissä. (Yritysvastuuraportti KONE 2014) 

Lassila & Tikanoja -konserni on palveluyritys, joka on yhdessä asiakkaidensa 

kanssa muuttamassa kulutusyhteiskuntaa tehokkaaksi kierrätysyhteiskunnaksi. 

Yritys on erikoistunut ympäristönhuoltoon sekä kiinteistöjen ja laitosten 

ylläpitoon. Konsernilla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä. 

Konsernin emoyritys on Lassila & Tikanoja Oyj. Lassila & Tikanoja Oyj on 

suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Konsernin 

liikevaihto oli vuonna 2014 639,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 48,5 



13 

 

 

 

miljoonaa euroa. Henkilöstöä, koko- ja osa-aikaiset yhteensä on 7.830. (L&T 

sijoituskohteena) 

Neste Oil on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä 

jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yritys valmistaa kaikkia tärkeimpiä öljytuotteita ja 

on maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja. Yrityksen tavoitteena on olla 

Itämeren alueen johtava polttoaineratkaisujen tarjoaja ja kasvaa uusiutuviin 

raaka-aineisiin perustuvilla globaaleilla markkinoilla. Asiakkaita ovat öljy-yhtiöt 

ja muut yritykset Suomessa ja maailmalla sekä kuluttaja-asiakkaat Suomessa, 

Baltian maissa ja Pietarin alueella Venäjällä. Vuonna 2014 liikevaihto oli 15,0 

miljardia euroa ja liikevoitto 583 miljoonaa euroa. Henkilöstöä oli keskimäärin 

4.989.  Neste Oilin osake on listattu NASDAQ Helsingissä. (Neste Oilin vuosi 

2014) 

Nokian Renkaat on maailman pohjoisin rengasvalmistaja, joka edistää ja 

helpottaa turvallista liikkumista vaativissa olosuhteissa. Innovatiivisia renkaita 

henkilö- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin markkinoidaan pääosin 

alueilla, joissa on lunta, metsää ja vuodenaikojen vaihtelusta johtuvat 

haastavat ajo-olosuhteet. Yhtiö kehittää tuotteitaan tavoitteenaan kestävä 

turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan. Nokian 

Renkaat omistaa Vianor-rengasketjun, johon kuuluu 1.494 myyntipistettä 26 

maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli noin 1.400 miljoonaa euroa ja 

henkilöstömäärä noin 4.300. Nokian Renkaiden osake on listattu Nasdaq 

Helsinki Oy:ssä. (Nokian Renkaat sijoituskohteena) 

OP Ryhmä on Suomen suurin finanssiryhmä. Se tarjoaa asiakkailleen parhaat 

keskittämisedut sekä maan kattavimman ja monipuolisimman pankki-, sijoitus- 

ja vakuutuspalvelujen kokonaisuuden. Ryhmän liiketoiminta on jaettu kolmeen 

alueeseen, jotka ovat pankkitoiminta, vahinkovakuutus ja varallisuudenhoito. 

Ryhmän muodostavat noin 180 itsenäistä osuuspankkia sekä niiden omistama 

keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmän toiminta 

perustuu osuustoiminnallisuuteen: yhdessä tekemiseen ja menestyksen 

jakamiseen kaikkien kesken. OP:n perustehtävä on edistää omistajajäsenten, 



14 

 

 

 

asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, 

turvallisuutta ja hyvinvointia. Pitkäjänteinen asiakkaan ajatteleminen näkyy 

myös jatkuvana uudistumisena. Palveluja ja tuotteita kehitetään asiakkaiden 

tarpeiden mukaisesti. Henkilöstöä oli keskimäärin vuonna 2014 12.365.  Tulos 

ennen veroja 915 miljoonaa euroa. (OP Vuosi 2014) 

Orion Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Espoossa. 

Orion Oyj tytäryhtiöineen kehittää, valmistaa ja markkinoi lääkkeitä ja 

lääkkeiden vaikuttavia aineita sekä diagnostisia testejä globaaleille 

markkinoille. Orionin asiakaspiiri koostuu pääasiassa sairaanhoidon ja 

terveydenhuollon palveluntuottajista ja ammattilaisista. Asiakkaita ovat 

esimerkiksi erikois- ja yleislääkärit, eläinlääkärit, apteekit, sairaalat, 

terveyskeskukset, lääkäriasemat ja laboratoriot. Myös kuluttajat lemmikkeineen 

ovat tärkeä asiakasryhmä. Orionin päämarkkina-alue on Suomi, jossa yhtiö on 

selvä markkinajohtaja. Orionin tuotteita on markkinoilla yli 100 maassa, ja 

konsernin oma ihmislääkkeiden myyntiorganisaatio kattaa lähes kaikki 

keskeiset Euroopan markkinat. Muilla alueilla Orionin tuotteita myyvät useat 

yhteistyökumppanit. Kaikki Orionin tehtaat ja valtaosa T&K-toiminnoista 

sijaitsevat Suomessa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Orion-konsernin 

liikevaihto vuonna 2014 oli noin 1.015 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 272 

miljoonaa euroa. Ulkomaantoiminnan osuus siitä oli noin 71 %. Konsernin 

palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa 3.450 henkilöä, josta Suomessa 2.788 

ja ulkomaisten yksiköiden palveluksessa 662 henkilöä. Orion Oyj on 

pörssiyhtiö, jonka osakkeet ovat listattuina NASDAQ Helsingissä. Yhtiöllä oli 

vuoden 2014 lopussa 51.917 rekisteröityä osakkeenomistajaa, joista 

kotitalouksia 49.545. Kotitalouksien omistuksessa oli 42,6 % koko 

osakekannasta. (Orion-konsernin Yritysvastuuraportti 2014) 
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1.4 Tutkielman rakenne 
 

Tutkimus koostuu viidestä luvusta. Johdannossa kerrotaan tutkimuksen 

tarkoitus, sen taustat, teoreettinen viitekehys sekä esitellään tutkimuskohteina 

olevat yritykset.  Luvuissa 2 - 3 käsitellään yritysvastuun sisältöä, sidosryhmiä, 

yritysvastuuraportointia sekä vastuullista henkilöstöjohtamista. Luvussa 4 

esitellään tutkimuksen tulokset ja luku 5 sisältää tiivistelmän tutkimuksesta 

sekä yhteenvedon. Luku sisältää lisäksi pohdintaa tuloksiin vaikuttaneita 

tekijöistä sekä tutkimuksen onnistumista. Lopuksi esitellään 

jatkotutkimusaiheita. 
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2. Yritysvastuu  

 

Vastuullinen liiketoiminta sekä yritysvastuuraportoinnin merkitys ovat 

kasvamassa suomalaisissa yrityksissä. Vastuullinen liiketoiminta vaikuttaa 

suoraan yrityksen kilpailukykyyn, menestykseen, sidosryhmäsuhteiden 

vahvistamiseen sekä kestävän arvon luomiseen. 

Yrityksen vastuu on muuttunut maksimaalisesta voiton tuottamisesta 

osakkeenomistajilleen vastuuksi omistajia, sidosryhmiä ja ympäristöä kohtaan. 

Carroll (1979) loi yritysvastuusta 4-osaisen mallin, jota kutsutaan nimellä 

yritysvastuupyramidi. Hänen mukaansa yrityksillä on taloudellisten ja 

lakisääteisten velvollisuuksien lisäksi myös eettisiä ja valinnanvaraisia 

velvollisuuksia. Lyhyesti tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen pitää tehdä voittoa, 

noudattaa lakeja, toimia eettisesti sekä olla hyvä yrityskansalainen. 

Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan kannattavaa ja tehokasta liiketoimintaa, 

vahvaa kilpailukykyä markkinoilla sekä osakkeen arvon maksimoimista. 

Taloudellinen vastuu luo pohjan pyramidille. Lakisääteisillä velvollisuuksilla 

tarkoitetaan lakien noudattamista. Menestyvän yrityksen merkki on se, että se 

noudattaa sille asetettuja lakeja sekä tuottaa tavaroita ja palveluja, jotka 

täyttävät vähintään lakisääteiset määräykset. Eettisillä velvollisuuksilla 

tarkoitetaan sitä, että yritys noudattaa yhteiskunnan eettisiä ja moraalisia 

sääntöjä sekä toimii sidosryhmiään kohtaan vastuullisesti. Valinnanvaraisilla 

velvollisuuksilla tarkoitetaan yrityksen muita toimia, joilla se osoittaa 

vastuullista liiketoimintaa. (Carroll 1991, 39 - 48) 

Yritysvastuu jaetaan yleensä kolmeen eri osa-alueeseen: taloudelliseen ja 

sosiaaliseen vastuuseen sekä ympäristövastuuseen. Taloudellisella vastuulla 

tarkoitetaan yrityksen tuottaman taloudellisen lisäarvon jakautumista yrityksen 

ja sen sidosryhmien välillä. Sidosryhmille kohdistuvina se tarkoittaa mm. 

palkkojen maksuina työntekijöille. Sosiaalinen vastuu pitää sisällään mm. 

henkilöstön hyvinvoinnin sekä henkilöstön osaamisen kehittämisestä 

huolehtimisen, vastuulliset toimintatavat irtisanomistilanteissa, ihmisoikeuksien 
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kunnioittaminen, tuotevastuu- ja kuluttajansuojakysymykset sekä hyvät 

toimintatavat yritysverkostossa sekä lähiyhteisö- ja yhteiskuntasuhteissa. 

Ekologiset tai ympäristövastuulliset asiat liittyvät mm. tehokkaaseen ja 

säästäväiseen luonnonvarojen käyttöön ja suojeluun. Yhteiskunnassa 

keskustellaan paljon yritystoiminnan vastuullisuudesta. Tämä on kiinnostava 

aihe, koska yhteiskunnallinen kehitys luo koko ajan uusia vastuullisuuteen 

liittyviä odotuksia. Yritysten täytyy seurata toimintaympäristössään tapahtuvia 

muutoksia sekä tunnistaa keskeisten sidosryhmiensä odotukset. Tästä johtuen 

yhä useampi yritys julkaisee yritysvastuuraportin tai raportoi vastuullisuudesta 

osana vuosikertomusta.  (Niskala et al 2013, 7 - 18) 

Euroopan komissio tulkitsee yhteiskuntavastuun toimintatavaksi, jossa yritykset 

yhdistävät vapaaehtoisesti sosiaaliset ja ekologiset huolenaiheensa 

liiketoimintaansa ja vuorovaikutukseensa sidosryhmiensä kanssa. Yritysten 

yhteiskuntavastuun strateginen tarkastelu on entistä tärkeämpää yritysten 

kilpailukyvyn kannalta. Siitä voi olla etua riskinhallinnan, kustannussäästöjen, 

pääoman saannin, asiakassuhteiden, henkilöstöjohtamisen ja 

innovointivalmiuden kannalta. Koska yritysten yhteiskuntavastuu edellyttää 

sitoutumista sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin, se antaa yrityksille paremmat 

mahdollisuudet ennakoida nopeasti muuttuvia yhteiskunnallisia odotuksia ja 

toimintaedellytyksiä ja hyötyä niistä. Tämän vuoksi se voi edesauttaa uusien 

markkinoiden kehittymistä ja tarjota mahdollisuuksia kasvuun. Kiinnittämällä 

huomiota yhteiskuntavastuuseensa yritykset voivat lujittaa työntekijöiden, 

kuluttajien ja kansalaisten niitä kohtaan tuntemaa luottamusta kestävien 

liiketoimintamallien perustaksi. Vahva luottamus puolestaan auttaa luomaan 

yritysten innovoinnin ja kasvun mahdollistavan ympäristön. ( EU KOM 2011: 4). 

Maailman kestävän kehityksen liiketoimintaneuvoston (The World Business 

Council for Sustainable Development, WBCSD 2009) mukaan yhteiskunta ja 

yritykset ovat riippuvaisia toisistaan. Yhteiskunnan tehtävä on kannustaa 

yrityksiä, koska yritykset ovat olennainen osa yhteiskuntaa. Molemmat ovat 

toisistaan riippuvaisia, ja siksi keskinäinen ymmärrys sekä vastuullinen toiminta 

on varmistettava. Myös Porter ja Kramer (2006) ovat todenneet, että 
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menestyvät yritykset tarvitsevat terveen yhteiskunnan ja terve yhteiskunta 

menestyviä yrityksiä. Yrityksillä on velvollisuus tukea yhteiskunnan tavoitteita 

vastuullisella ja eettisellä liiketoiminnalla. (Inyang, Awa ja Enuoh 2011, 118 - 

124) 

Mohr et al (2001) mukaan yritysvastuu tarkoittaa sitä, että yritys sitoutuu 

minimoimaan tai poistamaan haitalliset vaikutukset sekä maksimoimaan pitkän 

aikavälin myönteiset vaikutukset yhteiskunnassa. (Ali et al. 2010, 2797). 

Yritysvastuu ei ole käsitteenä uusi yhteiskunnassamme. Jo teollistumisen 

alkuaikoina 1800-luvun loppupuolella yritykset huolehtivat työntekijöidensä 

hyvinvoinnista. Yritykset kokivat sen tärkeäksi, koska sillä pyrittiin 

varmistamaan sekä henkilöstön sitoutuminen työnantajaansa että uusien 

työntekijöiden palkkaaminen. Työnantajilla oli kuitenkin paljon valtaa, eikä tasa-

arvoisia työehtoja tai ihmisoikeuksia juuri ollut.  Hyvinvointiyhteiskuntamme 

kehityttyä lainsäädännön avulla 1950-luvulla, yritysten vastuu alkoi vähetä 

pikku hiljaa, koska julkisten palvelujen tuottaminen syntyi tuona aikana. 

Ympäristöä kuormittavat asiat alkoivat huolestuttaa kansalaisia 1970-luvulla 

voimakkaan teollistumisen myötä ja se pakotti yritykset uudestaan 

kiinnostumaan yritysvastuusta ympäristöasioiden osalta.  (Joutsenvirta et al 

2011, 11 - 12; Juutinen & Steiner 2010, 28 - 29) 

1980-luvulla ympäristölainsäädäntö oli jo sillä tasolla, että yritykset joutuivat 

ottamaan vastuuta entistä enemmän yritystoimintansa ekologisista 

vaikutuksista. Myös hyvinvointiyhteiskunta kehittyi. Yritysten kasvu jatkui niin 

voimakkaasti, että se johti yritysten kansainvälistymiseen.  1990-luvun alun 

lama aiheutti kuitenkin sen, että painopiste siirtyi lamasta selviytymiseen sekä 

talouden kasvun rakentamiseen. Tämän seurauksena sekä yhteiskunnan 

vastuu hyvinvoinnista että yritysten vastuu sosiaalisista asioista heikkenivät 

voimakkaasti.  (Ketola 2005, 17) 

Suomessa yritysvastuun kehitystyön katsotaan virallisesti alkaneeksi 

Elinkeinoelämän keskusliiton, silloisen Teollisuuden ja työnantajain keskusliiton 

toimeenpanemana 2000-luvulla. Tämä määritteli oppaassaan yritysten 
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yhteiskuntavastuun peruskäsitteet. EK:n lisäksi yhteiskuntavastuun kehittäjiä 

olivat mm. Finnish Business & Society ry sekä Eettinen foorumi. (Jussila 2010, 

8) 

PwC on tarkastellut suomalaista yritysvastuuta strategisen yritysvastuun, 

johtamisen ja raportoinnin näkökulmasta jo kuuden vuoden ajan vuosittaisissa 

yritysvastuubarometreissaan. Tutkimustulosten mukaan kehitystä on 

tapahtunut kaikilla osa-alueilla. Yritysvastuusta raportoivat suomalaiset 

yritykset jakautuvat entistä selkeämmin kahteen ryhmään: 

edelläkävijäyrityksiin, jotka hakevat yritysvastuusta kestävää kasvua, uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia ja kustannussäästöjä sekä yrityksiin, joille 

yritysvastuu perustuu vaatimusten noudattamiseen ja uusien 

raportointivaatimusten täyttämiseen. Kärkiyritykset huomioivat kestävän 

kehityksen trendit liiketoimintastrategiassa sekä edistävät uusia 

raportointikäytäntöjä. Useat suomalaiset yritykset käsittelevät integroidun 

raportoinnin kannalta keskeisiä asioita: olennaiset asiat on määritelty, 

sidosryhmät tunnistettu, pitkän aikavälin tavoitteet asetettu ja yritysvastuun 

avainluvut raportoitu. Harva yritys kuitenkaan raportoi tietoja kattavasti 

integroidun raportoinnin mallin mukaisesti, ja arvonluontiin liittyvä raportointi on 

edelleen harvinaista. Aiempaa useampi yritys kehittää yritysvastuun johtamista. 

Yritykset osaavat myös poimia johdettavakseen olennaiset yritysvastuuasiat. 

Yritysvastuubarometrin mukaan yritysvastuun johtamisessa pärjäävien 

yritysten joukko on kasvanut eniten edellisestä vuodesta.  (PwC:n 

yritysvastuubarometri 2015) 

FIBS ry:n kolmas yritysvastuututkimus kertoo, että oikeudenmukaisiin 

toimintatapoihin ja työelämäkäytäntöihin liittyvät vastuullisuusteemat, kuten 

yritysten veronmaksu ja korruption torjunta sekä työhyvinvointi, 

yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin. 

Yrityksistä 77 % pitää oikeudenmukaisia toimintatapoja tärkeimpänä 

vastuullisuusteemana, ja 70 % vastaajista työelämäkäytäntöjä. Yritysmaine 

nousi tutkimuksen mukaan tärkeimmäksi syyksi panostaa vastuullisuuteen. 

Vain 54 % yrityksistä asettaa määrällisiä tai laadullisia tavoitteita 
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vastuullisuudelle ja 47 % yrityksistä julkaisee vastuullisuusraportin. 39 % 

yrityksistä on laatinut yritysvastuustrategian ja johdon kannustin- ja 

palkitsemisjärjestelmiin sisältyy vastuullisuusnäkökulmat 25 % yrityksistä. 

Vastuullisuuden tavoitteiden täyttymistä seurataan pääsääntöisesti 

työtyytyväisyyden, ympäristövaikutusten sekä asiakastyytyväisyyden osalta.  

(FIBSin yritysvastuututkimus 2015)  

Yrityksen toimintaa ohjaavat arvot, periaatteet ja strategia luovat perustan 

yritysvastuulle. On tärkeää tunnistaa, mitkä yritysvastuun kysymykset ovat 

merkittäviä yrityksen kannalta. Yrityksen arvoketju ja toimiala luovat 

peruslähtökohdan vastuullisen yritystoiminnan näkökohtia määriteltäessä. 

Lisäksi yritysten on tärkeä huomioida myös sidosryhmiensä näkemykset. 

Yritykset toimivat erilaisissa toimintaympäristöissä, joten yritysvastuun osa-

alueiden sisältö sekä niiden painoarvot vaihtelevat paljon. (Niskala et al 2013, 

24 - 29) 

Yritysvastuuta on perinteisesti johdettu käytännön ohjeistusten suunnittelusta 

täytäntöönpanoon saakka yrityksen ylimmän johdon toimesta. Sharma, 

Sharma ja Devi (2009) mukaan yrityksen ylin johto on ollut alusta alkaen 

yritysvastuuohjelmien liikkeelle paneva voima sekä keskeinen toimija. Tutkijat 

huomauttavat myös, että työntekijät ovat harvoin osallisina tässä prosessissa.  

Työntekijöiden puuttumisella suunnitteluprosessista on suora vaikutus 

yritysvastuuohjelman onnistumiseen. Tällainen toimintatapa luo kuilun johdon 

ja työntekijöiden välille. Jos työntekijät voivat osallistua kehitystyöhön, myös 

omistajuus, sitoutuminen ja arvostus yritysvastuuohjelmaa kohtaan kasvavat. 

(Bhattacharya, Senin ja Korschun, 2008).  Galbreathin (2006) mukaan 

investoimalla sisäisiin sidosryhmiin, kuten työntekijöihin, on myönteinen ja 

merkittävä vaikutus yrityksen suorituskykyyn. (Inyang, Awa ja Enuoh 2011, 118 

– 124) 

Liiketoiminnan vastuullisuus sekä sen jatkuva kehittäminen luovat yrityksestä 

myönteisen kuvan sekä edistävät sidosryhmien näkökulmasta yrityksen 

arvonnousua sekä paremman tuloksen tekemisen mahdollisuuksia pitkällä 
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aikavälillä. Kiinnostus yritysvastuuta kohtaan on lisääntynyt runsaasti, vaikka 

monet klassiset teoreetikot näkevät sen edelleen yrityksen ylimmän johdon 

työkaluna. (Inyang, Awa ja Enuoh 2011, 118 – 124) 

Yritysvastuussa voidaan erottaa erilaisia lähestymistapoja ja näkökulmia. 

Kaikille yrityksille ja organisaatioille on yhteistä sidosryhmänäkökulma. 

Vastuullisuus jaetaan vastuuseen omistajia ja rahoittajia, asiakkaita, kuluttajia, 

henkilöstöä, lähiyhteisöä sekä muita tunnettuja sidosryhmiä kohtaan. (Juutinen 

& Steiner 2010, 23) 

 

2.1 Sidosryhmät 

 

Sidosryhmillä on keskeinen rooli yritysvastuun johtamisessa. Yritysten 

sidosryhmillä tarkoitetaan yritysten kanssa tekemisissä olevia kohderyhmiä, 

joihin yritysten toiminta vaikuttaa ja jotka voivat puolestaan vaikuttaa yritysten 

toimintaan. Sidosryhmiä ovat mm. yrityksen työntekijät, omistajat, asiakkaat, 

sijoittajat, rahoittajat, alihankkijat sekä paikallisyhteisöt.  

Sidosryhmät jaotellaan usein primääreiksi ja sekundääreiksi tai sisäisiksi ja 

ulkoisiksi sidosryhmiksi. Myös välillisiä ja välittömiä sidosryhmiä käytetään 

kuvaamaan sidosryhmiä. Primääreihin sidosryhmiin kuuluvat ryhmät, joilla on 

yritykselle suuri merkitys sekä sopimuksellinen suhde, kuten yrityksen 

työntekijät, omistajat ja asiakkaat. Sekundääreihin sidosryhmiin kuuluvat 

ryhmät, joilla ei ole niin suurta vaikutusta yrityksen toimintaan, kuten 

viranomaiset, tiedotusvälineet sekä työntekijäjärjestöt. (Niskala et al 2013, 72) 

Yritykset toimivat jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa, ja 

voivat menestyä vain jos nämä vuorovaikutussuhteet ovat kunnossa.  (Viitala 

2013, 327) 
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Myös luottamus yrityksen ja sidosryhmien välillä on tärkeää. Sidosryhmät 

sitoutuvat vahvemmin yritykseen, joka toimii avoimesti sidosryhmiensä kanssa. 

(Juholin 2004, 196) 

Sidosryhmä-termiä käytettiin ensimmäisen kerran nykyisessä muodossaan 

Stanford Research Instituten (nyk. SRI International, Inc.) sisäisessä 

muistiossa vuonna 1963. Muistion tarkoituksena oli haastaa vallitseva käsitys, 

jonka mukaan osakkeenomistajat ovat ainoa ryhmä, joille yrityksen johdon 

täytyy vastata. Yritysten liiketoiminnan sekä johdon eettisiin näkökulmiin oli 

kiinnitetty varsin vähän huomiota teoriatutkimuksissa. Termin käyttö yleistyi 

vasta myöhemmin, kun R. E. Freeman, amerikkalainen filosofi ja tutkija julkaisi 

kirjansa Strategic Management: A Stakeholder Approach vuonna 1984, jossa 

hän tunnisti ja mallinsi yrityksille tärkeät sidosryhmät ja kuvasi menetelmiä, 

joilla yritykset voivat ottaa sidosryhmänsä huomioon sekä ehdotti, että yritysten 

tulisi rakentaa strategiansa keskeisten sidosryhmiensä ympärille.  

Freeman jatkoi aiheen tutkimista 1980 - 1990-luvuilla muiden tutkijoiden 

kanssa, ja he tulivat siihen johtopäätökseen, että sidosryhmätermiin liittyy 

kolme toisiinsa kytkeytyvää ongelmaa. Ensimmäinen ongelma on se, miten 

sidosryhmät sekä yritykset voivat yhdessä luoda arvoa ja kasvattaa 

liiketoimintaa. Onnistuakseen tässä molempien pitää ymmärtää, miten 

vuorovaikutussuhteet toimivat sekä miten ne kehittyvät ajan myötä. Yrityksen 

johdon vastuulla on hallita näitä suhteita sekä luoda sidosryhmille lisäarvoa. 

Mahdollisissa konfliktitilanteissa yrityksen johdon pitää osata tehdä 

kompromisseja, jotka sopivat kaikille osapuolille. Sidosryhmäteorian mukaan 

yhteistyö liiketoiminnan ja sidosryhmien mahdollistaa sen, että näitä ongelmia 

on helpompi ratkaista. Toinen ongelma on se, että vaikka tehokas 

sidosryhmien johtaminen auttaa yritystä selviytymään ja menestymään, sillä on 

myös moraalinen tavoite, ja siihen liittyy kysymyksiä arvoista, valinnoista sekä 

mahdollisista haitoista ja hyödyistä, jotka koskevat isoa joukkoa ihmisiä tai 

ryhmiä. Kolmas ongelma on se, miten johto keskittää sekä yhdenmukaistaa 

sidosryhmien suhteita, jotta he voisivat paremmin luoda arvoa sekä välttää 

moraalisia epäonnistumisia.  
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On ollut paljon myös keskustelua siitä, millainen sidosryhmäteoria 

todellisuudessa on. Jotkut ovat väittäneet, että se ei ole teoria, koska teorioita 

pitää pystyä testaamaan. Toiset ovat sitä mieltä, että on aivan liian paljon 

epäselvyyttä sidosryhmäteorian määrittelyssä, jotta sille voisi antaa teorian 

statuksen. Monet näkevät sidosryhmäteorian puitteena tai joukkona ideoita, 

joista useita teorioita voidaan johtaa. Sen sijaan, että sidosryhmäteoria olisi 

käytettävissä vain yhtä tarkoitusta varten, siinä on nähtävissä monia eri 

käyttötarkoituksia. Sidosryhmien näkökulmaa on laajalti sovellettu monilla eri 

tieteen aloilla. (Freeman et al. 2010, 4 - 7)  

Sidosryhmäteoria on keskittynyt viime aikoina yhä enemmän pitkän aikavälin 

lisäarvon tuottamiseen sidosryhmille kuin pelkästään voiton tuottamiseen. 

Voidakseen menestyä yritysten pitää sitoutua sekä luoda molemminpuolista 

riippuvuutta itselle elintärkeiden sidosryhmien kanssa. Yhteistyö sidosryhmien 

kanssa on myös muuttunut aiemmasta mallista, jossa yritykset johtivat 

sidosryhmiä yhä enemmän vuorovaikutuksesi ja yhteistyöksi sidosryhmien 

kanssa. (Morsing & Schultz 2006, 324 - 325) 

Yritysten on tärkeää osata tunnistaa omien sidosryhmiensä odotukset. Tämän 

voi tehdä esim. sidosryhmäanalyysin avulla. Analyysi koostuu sidosryhmien 

tunnistamisesta, sidosryhmän odotusten ja vaatimusten selvittämisestä, 

yrityksen odotuksista sidosryhmille sekä mittareista toimien onnistumisen ja 

sidosryhmäyhteistyön onnistumisen seurantaan. (Kuisma 2015, 71) 

Yritystoiminnassa sidosryhmäajattelu ja – johtaminen tarkoittaa yrityksen tapaa 

hahmottaa organisaation ja sen sidosryhmien vuorovaikutussuhteita ja 

intressejä. Yrityksen pitää pystyä huomioimaan ja tasapainottamaan 

sidosryhmien intressit omassa päätöksenteossaan. Sidosryhmien 

ymmärtäminen auttaa organisaatiota tekemään parempia päätöksiä ja myös 

hallitsemaan riskejään ja mahdollisia konflikteja paremmin. 

Sidosryhmävuorovaikutusta voidaan käyttää eri tavoin osana yritysvastuun 

johtamista. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että vuorovaikutusprosessiin tulisi 

sisällyttää ainakin ne sidosryhmät, joilla on yritykseen nähden merkittävää 
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valtaa tai joihin yrityksellä on merkittävä vaikutus. Vuorovaikutuskanavia ovat 

esimerkiksi yhtiökokoukset, asiakastyytyväisyystutkimukset, henkilöstön 

kehityskeskustelut, avoimet ovet sekä henkilöstötyytyväisyyskyselyt. 

Onnistuneen sidosryhmävuorovaikutusprosessin kannalta on tärkeää, että 

organisaatio oppii ja tekee muutoksia toimintaansa. Sidosryhmäpalautteen 

perusteella voidaan laatia tavoitteet sekä toimenpidesuunnitelmat asioiden 

kehittämiseksi.    

Olennaisuusanalyysien käyttö merkittävimpien yritysvastuukysymysten 

määrittämiseksi on yleistynyt viime vuosina. Olennaisuuden arviointi auttaa 

keskittämään yrityksen voimavarat niihin asioihin, joilla on eniten vaikutusta tai 

joita sidosryhmät pitävät tärkeimpinä. Olennaisuusanalyysejä käytetään 

pohjana sekä yritysvastuuraportoinnin sisällön määrittelemisessä että 

johtamisen perustana. Sidosryhmien näkemyksiä voidaan hyödyntää monin eri 

tavoin integroidessa yritysvastuuta osaksi eri liiketoimintaprosesseja. (Niskala 

et al 2013, 74 - 97) 

Yritykset käyttävät yritysvastuuraportointia vahvistaakseen suhteitaan eri 

sidosryhmiin kuten asiakkaisiin, sijoittajiin, hallitukseen, tavarantoimittajiin sekä 

työntekijöihin. Tämä vähentää ristiriitoja sekä lisää uskollisuutta sidosryhmien 

ja yritysten välillä. (Ali et al. 2010, 2796) 

 

2.2 Yritysvastuuraportointi 

 

Yritysvastuuraportin julkaiseminen on yritykselle strateginen päätös. 

Yritysvastuuraportti on tehokas tapa viestittää liiketoiminnallisista riskeistä ja 

mahdollisuuksista taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun 

osa-alueilla. Yritysvastuuraportointi tuo yrityksen toimintaan läpinäkyvyyttä ja 

avoimuutta, jolloin myös sidosryhmät ymmärtävät yrityksen vastuullisuustyön 

painopisteitä, tavoitteita ja tulevaisuuden suunnitelmia.  Yritysvastuuraportointi 

liittyy kiinteästi yrityksen riskin hallintaan. Sen avulla voidaan tunnistaa 
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toimittajaketjuun, sidosryhmäsuhteisiin, lainsäädäntöön, yrityskuvaan ja 

brändeihin liittyviä riskejä. Raportointi auttaa yritysjohtoa ennakoimaan näihin 

riskeihin liittyviä uhkia ja odottamattomia tapahtumia.  

Raportointi on myös väline, joka auttaa yritysjohtoa ja sidosryhmiä arvioimaan 

paremmin aineettoman pääoman, osaamisen, sosiaalisen vastuun ja 

ympäristövastuun vaikutusta yrityksen arvoon. Tällä tavalla 

yritysvastuuraportointi laajentaa tarkastelunäkökulmaa perinteisestä 

taloudellisesta raportoinnista, joka ei välttämättä yksin riitä kuvaamaan 

yrityksen toimintaa riittävän laajasti, eikä siksi voi luonteensa puolesta antaa 

riittävän kattavaa kuvaa kaikista yrityksen tavoitteista ja toimintaa ohjaavista 

periaatteista. Yritysvastuuraportti on yritykselle työväline osoittaa kehitystä 

taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun alueilla ja kuvata 

yrityksen tuotteiden ja palveluiden merkitystä kestävän kehityksen eteenpäin 

viemisessä. Pörssiyhtiöiden näkökulmasta yritysvastuuraportoinnilla voi olla 

vaikutusta osakkeen arvon vaihteluihin, epävarmuuteen ja pääoman 

kustannuksiin liittyen. Usein vastuullisuus mielletään menestyvän ja hyvin 

johdetun yrityksen tunnusmerkiksi. Sijoittajalle se merkitsee pienempää riskiä, 

joka puolestaan vähentää epävarmuutta. (Niskala et al 2013: 98 - 100) 

Fernandez-Feijoo et al (2013) tutkivat eri toimialoilla toimivien yritysten ja 

heidän sidosryhmiensä suhtautumista siihen, vaikuttavatko yritysten 

sidosryhmäsuhteet yritysvastuuraporttien läpinäkyvyyteen. Tutkijat keräsivät 

dataa yli tuhannesta yrityksestä, jotka raportoivat yritysvastuustaan GRI -

ohjeistuksen avulla vuosina 2008 sekä 2010. Tutkimuskohteena olevat 

yritykset olivat mm. USA:sta, Espanjasta, Ruotsista, Saksasta, Suomesta, 

Brasiliasta ja Japanista. Sidosryhmiksi valittiin asiakkaat, työntekijät, 

ympäristöasiat sekä sijoittajat. Sidosryhmät linkitettiin tutkimuksessa eri 

toimialoihin siten että esim. työntekijät sidosryhmänä olivat tutkimuskohteena 

toimialoilla, joka on hyvin työntekijä-orientoitunut ja sijoittajat toimialoilla, joka 

on sijoittaja-orientoitunut. Kaikilla tutkimuskohteena olevilla sidosryhmillä oli 

saatujen tulosten perusteella positiivinen ja merkittävä vaikutus 

yritysvastuuraporttien läpinäkyvyyteen, erityisesti sijoittajilla ja työntekijöillä oli 
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eniten vaikutusvaltaa sidosryhminä. Tutkimus osoitti, että yritykselle 

merkittävien sidosryhmien paine parantaa yritysvastuuraporttien 

läpinäkyvyyden laatua ja tuki myös sitä väittämää, että ulkoiset paineet ovat 

tärkeä ajuri läpinäkyvään yritysvastuuraportointiin. Tutkimustulokset osoittivat 

myös, että yritysvastuuraporttien läpinäkyvyyden tasoon vaikutti myös 

omistussuhteet, yrityksen koko sekä maanosa. 

Yritysvastuuraportointi on perustunut pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen. 

Vastuullisuusasioiden julkista raportointia edistäviä tekijöitä ovat mm. 

taloudelliset, poliittiset sekä viestinnälliset tekijät. Raportointi toimii yrityksen 

oman sisäisen kehittämisen ja riskienhallinnan työkaluna. Raportoitaessa 

tehostetaan liiketoimintaympäristön seurantaa, selkeytetään yrityksen omia 

kannanottoja ja parannetaan tiedon kulkua esimerkiksi henkilöstöasioista, 

työoloista ja ympäristönsuojelun tilasta. Mitä suurempi yritys, sitä enemmän 

siihen kohdistuu myös ulkoista painetta lisätä toiminnan ja sen 

yhteiskunnallisten vaikutusten läpinäkyvyyttä. Raportoinnin avulla voidaan 

edistää myös myönteistä vuorovaikutusta organisaation ja sen sidosryhmien 

välillä sekä rakentaa organisaatiolle mainetta vastuullisena ja riskinsä 

hallitsevana toimijana. Raportointia edistävistä tekijöistä on helppo päätellä, 

että lähinnä suuret yritykset ovat raportoineet vastuullisuudestaan. Yrityskoon 

lisäksi muita raportointiaktiivisuutta selittäviä tekijöitä ovat toimiala ja 

markkinoiden luonne. Sidosryhmien ja median painostus ovat edistäneet 

yritysvastuun raportointia myös huomattavasti. Kun yrityksen vastuullisuusasiat 

ovat esillä tiedotusvälineissä, syntyy myös helpommin tarve itse raportoida 

asioista julkisesti. Organisaation johdon sekä yrityksen asiantuntijoiden 

sitoutuneisuus ovat tärkeitä raportoinnin laadun kehittämisessä. 

Vastuuraportoinnin tärkeä tehtävä on tukea vastuuviestinnän uskottavuutta. 

Raportin lukijan on oikeus odottaa, että annetut tiedot antavat oikean kuvan 

yrityksestä. Raportin pitää olla luotettava. On tärkeää, että tiedonkeruu on 

hyvin järjestetty ja tiedot vastaavat todellisuutta ja lausumat perustuvat 

raportoituun faktatietoon, esimerkkeihin ja johtamisjärjestelmään. Ulkoinen 

varmennus lisää raportin luotettavuutta. Myös olennaisuuden määrittelyllä sekä 
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vertailtavuudella on tärkeä merkitys vastuuraportoinnissa.   (Joutsenvirta et al. 

2011, 268 - 280) 

Ulkoista varmennusta ei ole asetettu pakolliseksi vaatimukseksi. 

Varmennuksella tarkoitetaan prosessia, jossa riittävän pätevyyden omaava 

taho käy läpi ja todentaa yritysvastuun hallintokäytäntöjen ja 

johtamisjärjestelmien toimivuuden sekä yritysvastuuraportoinnin tiedot. Tietojen 

todentaminen sisältää niiden olennaisuuden arvioinnin, tietojen keruu- ja 

raportointijärjestelmien toimivuuden ja luotettavuuden tarkastamisen sekä 

raportoitujen tietojen kattavuuden, oikeellisuuden ja vertailukelpoisuuden 

tarkastamisen. Varmennuksen tuloksena varmentaja esittää johtopäätökset 

yrityksen vastuulla olevasta yritysvastuuraportoinnista suhteessa ennalta 

määriteltyihin varmennuskriteereihin. Raportoiva organisaatio tekee päätöksen 

varmennuksesta, joten varmennusprosessi alkaa aina tästä päätöksestä. 

Varmennuksen tuloksena syntyy ulkoinen varmennuslausunto, joka liitetään 

osaksi yritysvastuuraporttia. Varmennuksen uskottavuuden kannalta on 

tärkeää, että lausunnossa kerrotaan selkeästi varmennustyön laajuus ja 

tavoitteet sekä toteutetut varmennustoimenpiteet niihin liittyvine rajoitteineen. 

Tällä tavalla raportin lukijalla on mahdollisuus muodostaa käsitys 

varmennusmenettelyn uskottavuudesta ja siinä saavutettavan varmuuden 

tasosta. (Niskala et al 2013: 278 - 287) 

Yritysvastuuraportointi on muuttumassa lakisääteiseksi suurten yli 500 henkilöä 

työllistävien yritysten osalta EU:ssa. Direktiivi disclosure of non-financial and 

diversity information (2014/95/EU) astui voimaan joulukuussa 2014. Tämä laki 

koskee noin 6.000 suuryritystä.  Ensimmäiset raportit julkaistaan vuonna 2018 

tilikaudelta 2017. Direktiivissä edellytetään, että EU:n komissio valmistelee 

yrityksille ohjeistuksen menetelmistä. Komissio teki keväällä 2016 aiheesta 

julkisen kuulemisen. Prosessi sisälsi 16 kahdenvälistä asiantuntijahaastattelua 

sekä kaksi työpajaa, joihin osallistui yli 80 sidosryhmää. Ohjeistukset 

julkaistaan kevään 2017 aikana. (European Commission, Non-Financial 

Reporting, 2016) 
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2.3 GRI -raportointi  

 

Kestävän kehityksen raportoinnin toteutusta ja sisältöä ohjeistava 

kansainvälinen, laajaan sidosryhmätyöhön perustuva Global Reporting 

Initiative (GRI) julkisti GRI -ohjeistokehyksen ensimmäisen version vuonna 

2000. Yritysvastuun raportointi alkoi edistyä tämän jälkeen (Joutsenvirta et al. 

2011, 281) 

GRI perustettiin vuonna 1997 YK:n ympäristöohjelman UNEP:n (United 

Nations Environmental Programme) ja CERES:n (Coalition for Environmentally 

Responsible Economies) aloitteesta ja YK:n säätiön rahoituksella. Tavoitteeksi 

asetettiin kestävään kehitykseen liittyvien kysymysten raportoinnin nostaminen 

tilinpäätösraportointia vastaavalle tasolle. (Rohweder 2004, 218) 

GRI tarjoaa kattavan ohjeistuksen yrityksille siitä, mitä ja miten niiden tulisi 

raportoida toimintansa taloudellisista, sosiaalisista sekä 

ympäristövaikutuksista. GRI:n keskeisiä tavoitteita ovat raportoinnin 

laadukkuus, yhdenmukaisuus ja käytettävyys. Näillä tavoitteilla pyritään myös 

raporttien vertailukelpoisuuden parantamiseen. GRI:n etuna on myös sen 

joustavuus eli yrityksillä on mahdollisuus raportoida oman harkintansa 

mukaisesti. (Juutinen ja Steiner 2010, 241 - 242) 

Yritysvastuuraportoinnin kehityksen myötä yritysvastuun tunnuslukujen 

laskennalle on muotoutunut tilinpäätösraportoinnin kaltainen prosessi. Kun 

vastuullisuuteen liittyvät tiedot ovat helposti kaikkien saatavilla, niiden seuranta 

luo uuden tavan jakaa liiketoiminnan kehittämisen kannalta tärkeää tietoa 

yrityksen eri osastojen ja toimintojen välillä. Samalla vastuullisuus voidaan 

integroida osaksi yrityksen liiketoimintaprosesseja tuottamaan 

yritystaloudellisesti kestävää arvoa ja vahvistamaan kilpailukykyä. GRI 

suosittelee myös ulkoisen varmennuksen menetelmien kehittämistä. Sitä ei ole 

asetettu pakolliseksi vaatimukseksi, koska raportointi sinällään ei ole vielä 

kehittynyt sellaisenaan kansainväliseksi käytännöksi, johon varmennus 

voitaisiin helposti liittää. Varmennettujen raporttien määrä on kuitenkin 
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kasvanut. GRI:n ylläpitämän tietokannan mukaan 46 % rekisteröidyistä GRI -

raporteista oli ulkoisesti varmennettu vuonna 2012. Suomessa varmennettujen 

raporttien osuus oli noin kolmannes kaikista julkaistuista raporteista. 

Varmennus parantaa organisaation yritysvastuutietojen laatua, luotettavuutta ja 

käyttökelpoisuutta sekä niiden taustalla olevia johtamisjärjestelmiä ja – 

prosesseja. Varmennus lisää myös yrityksen raportoinnin uskottavuutta ja 

ohjaa riskienhallinnan toimenpiteitä tunnistettuihin kehityskohteisiin. (Niskala et 

al 2013, 7 – 8, 279 - 284) 

Organisaation kestävän kehityksen sosiaaliseen ulottuvuuteen kuuluvat sen 

vaikutukset organisaation toiminta-alueen sosiaalisiin järjestelmiin. GRI:n 

sosiaalisia toimintaindikaattoreita ovat henkilöstökäytännöt ja työolot, 

ihmisoikeudet, yhteiskunta ja tuotevastuu. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

käsittelemään ainoastaan henkilöstökäytäntöjä ja työoloja. 

Henkilöstökäytäntöihin ja työoloihin kuuluvat näkökohdat perustuvat seuraaviin 

kansainvälisiin normeihin: Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien 

yleismaailmallinen julistus ja sen pöytäkirjat, Yhdistyneiden kansakuntien 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, 

Yhdistyneiden kansakuntien taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia oikeuksia 

koskeva kansainvälinen yleissopimus, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 

työpaikkojen perusoikeuksien julistus vuodelta 1998 (erityisesti ILO:n 

kahdeksan keskeistä sopimusta) sekä Wienin julistus ja toimintaohjelma.  

Henkilöstökäytäntöjen indikaattorit perustuvat näiden lisäksi kahteen muuhun 

yritysten sosiaalisen vastuun normiin, jotka ovat ILO:n kolmenkeskinen 

monikansallisia yrityksiä ja sosiaalista menettelytapaa koskeva julistus sekä 

OECD:n monikansallisten yritysten ohjeisto. (Yhteiskuntavastuun 

raportointiohjeisto 2000 – 2016, 29) 

Taulukko 1. Sosiaalisen vastuun tunnuslukujen määritys (Niskala et al 2013, 

338 – 349) 



30 

 

 

 

 



31 

 

 

 

Työllistämisen näkökulmassa (LA1 – LA3) henkilöstön määrä ja rakenne sekä 

niissä tapahtuneet muutokset tarjoavat tärkeätä informaatiota organisaation 

kehityksestä, sillä ne kytkeytyvät tiiviisti yrityksen strategiaan ja 

liiketoimintamalliin. Henkilöstön vaihtuvuus kertoo henkilöstön 

työtyytyväisyydestä. Epätasainen vaihtuvuusjakauma voi olla merkki 

syrjinnästä. Henkilöstöedut kuvaavat yrityksen tarjoamia minimietuja kaikille 

työntekijöille sekä houkuttavuutta työnantajana. 

Henkilöstön ja johdon väliset suhteet (LA4) ja toimintakäytännöt nousevat 

erityisen olennaisiksi henkilöstön vähentämistilanteissa. Irtisanomisten 

yhteydessä toteutettavilla neuvottelu- ja tukikäytännöillä on suuri vaikutus 

organisaation palvelukseen jäävien työntekijöiden sitoutumiseen, 

työmotivaatioon sekä kykyyn sopeutua joustavasti uuteen tilanteeseen.  

Työterveys ja – turvallisuus –näkökulmassa (LA5 – LA8) organisaation 

työterveyteen ja – turvallisuuteen liittyvät tulokset kuvaavat sen kykyä huolehtia 

yhdestä tärkeimmästä resurssistaan eli henkilöstöstä. Työsuojelutoimikunnat 

edistävät hyvää turvallisuuskulttuuria. Alhaisella tapaturmien määrällä ja 

poissaoloprosentilla on todettu olevan yhteys myös henkilöstön hyvään 

työmotivaatioon ja sitä kautta organisaation tuotavuuteen. Erityisesti lyhyiden 

poissaolojen suuren määrän on havaittu olevan yhteydessä henkilöstön 

heikkoon motivaatioon ja sitoutumiseen.  

Koulutus -näkökulmassa (LA9 – LA11) osaamispääoma on erittäin 

merkittävässä roolissa arvioitaessa organisaation mahdollisuuksia menestyä. 

Osaamisen kehittämisellä on yhteys myös yrityksen houkuttelevuuteen 

työpaikkana sekä henkilöstön etenemismahdollisuuksiin ja työtyytyväisyyteen. 

Henkilöstön suoritusten säännöllinen arviointi on tärkeää sekä yksittäisten 

työntekijöiden kehittymisen kannalta että koko organisaation tavoitteiden 

saavuttamisen kannalta.  Suoritusarvioinnit ja kehityskeskustelut vaikuttavat 

yleensä myönteisesti myös henkilöstötyytyväisyyteen.  
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Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet -näkökulmassa (LA12) 

tunnuslukujen avulla voidaan arvioida tasavertaisten mahdollisuuksien 

toteutumista.  

Tasa-arvoinen palkitseminen (LA13) Palkkatasa-arvo on määritelty monien 

maiden tasa-arvoa ja syrjinnän kieltämistä koskevassa lainsäädännössä. 

Palkkatasa-arvo on myös merkittävä työnantajan houkuttavuuteen vaikuttava 

tekijä. (Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000 – 2016, 29 – 31; Niskala et 

al 2013, 190 – 197, 338 - 349) 

Global Reporting Initiativen uusin raportointiohjeisto G4 julkaistiin toukokuussa 

2013. GRI on kuitenkin jatkanut vanhempien raporttien (G3 ja G3.1) 

hyväksymistä vuoden 2015 loppuun saakka. Tämän jälkeen julkaistavien 

raporttien tulee täyttää uudet vaatimukset. 

 

2.4 Olennaisuusarviointi 

 

Olennaisuusarviointi on keskeisessä osassa yritysvastuuta ja sen raportointia. 

Se on hyvä rajata yrityksen olennaisimpiin asioihin, jotka arvioidaan yleensä 

yrityksen yritysvastuun ohjausryhmässä ja päivitetään muutaman vuoden 

välein. Asioiden olennaisuus liittyy strategian ja liiketoiminnan kehittämiseen ja 

riskienhallintaan. Olennaisuusarviointia voidaan käyttää myös 

mahdollisuuksien ja riskien selvittämisessä.  Se tuo ulkopuolista näkökulmaa 

yrityksen suorituskyvyn arviointiin. (Kuisma 2015, 83 - 84) 

Yritysvastuuraportoinnissa olennaisuus tarkoittaa sellaisten asioiden 

tunnistamista, joiden perusteella sidosryhmät saavat organisaation 

taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista kohtuullisen kuvan. 

Tiedon olennaisuutta arvioidaan samanaikaisesti kahdesta suunnasta: miten 

tärkeä tieto on sidosryhmien päätöksiin ja arviointeihin vaikuttamisen 

näkökulmasta sekä miten merkittävä tieto on taloudellisten, ympäristöllisten ja 
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sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta. Tämän perusteella tunnistetaan 

raportoitavaksi tulevat tiedot. (Juutinen ja Steiner 2010, 228 - 229) 

 

 

Kuvio 1. Olennaisuuden määrittely 

(Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000 - 2006, 8)  

Myös GRI -ohjeistus painottaa raportoitavien tietojen olennaisuutta. 

Olennaisuuden arviointi auttaa keskittämään yrityksen voimavarat niihin 

asioihin, joilla on eniten vaikutusta tai joita sidosryhmät pitävät tärkeimpinä. 

Olennaisuusarviota tehdessä tulee ottaa huomioon yrityksen sisäiset ja ulkoiset 

tekijät. Sisäisiä tekijöitä arvioitaessa huomioon otetaan yrityksen 

liiketoimintastrategia, ydinosaaminen ja toiminnan merkittävimmät sosiaaliset, 

taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Ulkoisia tekijöitä arvioitaessa määritellään 
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yrityksen tärkeimmät sidosryhmät ja kartoitetaan heidän odotuksensa yrityksen 

yritysvastuuta kohtaan. (Juutinen ja Steiner 2010, 244) 

Olennaisuus, sidosryhmätoiminnan täydellisyys, kestävän kehityksen 

asiayhteys ja kattavuus ovat keskeisiä periaatteita määrittäessä, mitä tietoa 

yritysvastuusta raportoidaan. Yritysvastuuraportoinnin tulisi mahdollistaa 

yrityksen tulosten arviointi suhteessa laajempaan kokonaisuuteen, jolloin 

kestävään kehitykseen liittyvät haasteet, riskit ja mahdollisuudet tulevat otettua 

huomioon.  Yritysvastuuraportoinnissa olennaisuuteen vaikuttavat monet 

erilaiset tekijät ja sidosryhmien käsitykset. Tämän vuoksi ainoastaan 

sidosryhmävuorovaikutuksen avulla voidaan testata olennaisuuden täyttymistä 

yritysvastuuraportoinnissa. Olennaisuuden periaate ohjaa raportin 

asiakokonaisuuksien tunnistamisen lisäksi myös tunnuslukujen valintaa ja 

esittämistä. Tunnuslukujen täydellisyyden ja yksityiskohtaisuuden tulisi olla 

linjassa sen kanssa, kuinka olennaisesta tunnusluvusta on kyse. Yleisenä 

periaatteena voidaan pitää myös pyrkimystä raportoida mahdollisimman 

vertailukelpoista tietoa. (Niskala et al 2013, 121 – 124) 

Yritysvastuun keskeisiä kysymyksiä määriteltäessä tulee huomioida 

lainsäädännön ja oleellisten standardien ja ohjeistojen vaatimukset. Omia 

valintoja kannattaa peilata muiden yritysten parhaisiin käytäntöihin ja 

kansainvälistä kehitystä ohjaaviin aloitteisiin, jotka vaikuttavat siihen, mitä 

yrityksistä odotetaan yleisesti vastuullisuuden osalta. Jokaisen organisaation 

pitää priorisoida ja suunnata rajalliset resurssinsa omalle yritystoiminnalle 

keskeisimpiin yritysvastuukysymyksiin. Suhtautuminen yritysvastuuseen on 

yrityksen toimintaympäristön ja siihen liittyvien mahdollisuuksien ja riskien 

arviointiin perustuva strateginen valinta. Monissa yrityksissä käytetään nykyään 

olennaisuusmatriiseja merkittävimpien yritysvastuukysymysten määrittelyyn. 

(Niskala et al 2013: 33) 

 

 



35 

 

 

 

3. Henkilöstöjohtaminen ja sen käytännöt 

 

Henkilöstön hyvinvointi on yritykselle tärkeä voimavara. Hyvällä 

henkilöstöjohtamisella on suuri merkitys yrityksen kilpailukyvylle. Kun 

henkilöstö on tyytyväinen ja voi hyvin, myös yritys menestyy.  

Henkilöstöjohtamisesta käytetään myös usein termiä HRM (human resource 

management), jota kutsutaan suomenkielisessä kirjallisuudessa 

henkilöstövoimavarojen johtamiseksi.  

Henkilöstövoimavaroilla tarkoitetaan työntekijöiden ominaisuuksia, joita ovat 

mm. älykkyys, sitoutuminen, taidot, hiljainen tieto sekä kyky oppia asioita. 

Henkilöstövoimavarojen johtamisella tarkoitetaan strategista lähestymistapaa, 

jonka avulla yritys hyödyntää henkilöstön kyvykkyyksiä ja saa sitä kautta 

kestävää kilpailuetua sekä saavuttaa organisaatiolle asetetut tavoitteet. 

Onnistuakseen tässä yrityksellä täytyy olla toimiva henkilöstöpolitiikka ja siihen 

liittyvät käytännöt, jotka ovat johdonmukaisia sekä integroituneita yrityksen 

strategiaan.  (Bratton ja Gold 2003, 7 - 8) 

Henkilöstöjohtamista voidaan kuvata onnistuneeksi silloin kun yrityksen 

henkilöstön sitoutuminen työyhteisöön on vahvaa, ilmapiiri on hyvä, palkkaus 

on oikeudenmukainen sekä työtä pidetään mielekkäänä. Yrityksen kannalta 

onnistuneen henkilöstöjohtamisen tunnusmerkkejä ovat yrityksen strategian 

mukaisen toiminnan mahdollistaminen sekä liiketoiminnan tavoitteiden 

toteutuminen taloudellisesti ja laadullisesti kannattavasti.  (Viitala 2013, 19) 

Kauhasen (2006, 16) mukaan henkilöstöjohtamisen tavoitteena on varmistaa 

se, että yritys saa haluamiaan työntekijöitä sekä saa pidettyä heidät 

organisaatiossa, yritys pystyy luomaan edellytykset hyviin työsuorituksiin, 

palkitsee hyvistä työsuorituksista sekä kehittää ja ylläpitää työntekijöiden 

työkykyä. 

Yritys menestyy markkinoilla strategiansa avulla. Strategia on yrityksen tapa 

toimia saavuttaakseen päämääränsä. Strategiatasoja ovat yritys- ja 



36 

 

 

 

liiketoimintastrategia sekä operatiivinen strategia.  Yritysstrategiassa 

määritellään missä liiketoiminnassa yritys haluaa olla mukana, 

liiketoimintastrategian avulla yritys varmistaa menestymisensä markkinoilla ja 

operatiivisilla strategioilla varmistetaan liiketoimintastrategian toteutuminen. 

Henkilöstöstrategia on osa yrityksen operatiivista strategiaa. (Viitala 2013, 48 - 

50) 

Henkilöstöstrategiassa määritellään henkilöstövoimavarojen johtamisen 

tavoitteet, keinot tavoitteiden saavuttamiseksi sekä laaditaan yrityksen 

henkilöstöpolitiikka. Sisäisen ja ulkoisen ympäristön vaikutus yrityksen 

henkilöstöstrategiassa on merkittävä. Ulkoista ympäristöä ovat mm. 

lainsäädäntö, työmarkkinat, suhdannevaihtelut, ammattiyhdistysliikkeet sekä 

yhteiskunnan arvot. Ulkoista ympäristöä kartoittamalla selvitetään ympäristöön 

liittyvät uhat sekä mahdollisuudet.  Sisäinen ympäristö koostuu mm. yrityksen 

henkilöstön ominaisuuksista kuten osaamisesta, työtyytyväisyydestä, 

sitoutuneisuudesta, tuottavuudesta ja sukupuoli- ja ikärakenteesta sekä 

organisaation rakenteesta, koosta ja organisaatiokulttuurista.   Näiden tietojen 

avulla saadaan muodostettua kokonaiskuva yrityksestä sekä sen henkilöstön 

osaamisesta ja mahdollisuuksista vastata yrityksen tarpeisiin. (Kauhanen 2006, 

23 - 28) 

 

 

Kuvio 2. Henkilöstövoimavarojen strategisen suunnittelun malli 

(Vanhala, Laukkanen, Koskinen 2002, 320)  
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Henkilöstöstrategiassa määritellään myös yrityksen päivittäisen 

henkilöstöjohtamisen käytännöt, kuten henkilöstöasioiden ja -johtamisen 

käytännön tasolla, henkilöstön palkkaamisen, osaamisen kehittämisen, 

palkitsemisen, hyvinvointiasiat, erilaisuuden johtamisen sekä 

yhteiskuntavastuun kantamisen. Nämä toteutetaan henkilöstöpolitiikan avulla.  

(Viitala 2013, 50 - 52).  

Henkilöstösuunnittelu noudattaa yrityksen henkilöstöstrategiaa. 

Henkilöstösuunnittelun avulla yritys luo puitteet henkilöstövoimavarojen 

johtamiselle. Henkilösuunnittelun tavoitteena on varmistua siitä, että 

yrityksessä työskentelee osaavia ihmisiä, työntekijöitä on sopiva määrä ja että 

työ on tehokasta ja tuottavaa. (Kauhanen 2006, 35 - 36) 

Olennainen osa henkilöstösuunnittelua on tulevaisuuden ennakoiminen. Sen 

avulla määritellään henkilöstökustannukset, tulevaisuuden tarpeet, henkilöstön 

hyvinvointiin ja kehittämiseen liittyvät kustannukset sekä otetaan huomioon 

sellaiset mahdolliset organisaation muutokset, joilla on vaikutusta henkilöstöön. 

Henkilöstösuunnittelun avulla huolehditaan osaamisen turvaamisesta sekä 

riittävästä resursoinnista, tuotetaan tietoa mm. urapoluista ja 

seuraajasuunnitelmista, osaamisen hankintasuunnitelmista sekä henkilöstön 

hyvinvointisuunnitelmista. Yritys saa henkilöstösuunnittelun avulla tärkeää 

tietoa toiminnan suunnittelun sekä johtamisen tueksi. Henkilöstösuunnitelmista 

ovat yleensä vastuussa yrityksen henkilöstöammattilaiset, mutta ne 

hyväksytetään yrityksen johdolla. Esimiehillä on vastuu omien alaistensa 

henkilöstösuunnittelusta. (Viitala 2013, 59 - 63) 

Henkilöstösuunnittelu jaotellaan usein kovaksi tai pehmeäksi 

henkilöstösuunnitteluksi.  Molempia malleja johdetaan yrityksen 

liiketoimintastrategian kautta. Kova henkilöstösuunnittelu keskittyy 

henkilöstökustannusten hallintaan ja sitä johdetaan ylhäältä käsin. Pehmeässä 

henkilöstösuunnittelussa henkilöstö on yrityksen pääoma, ja 

henkilöstösuunnittelu on joustavaa sekä työntekijät sekä erilaiset tarpeet 

huomioonottavaa. Tänä päivänä henkilöstösuunnittelu on yhä strategisempaa, 
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ja se on siirtymässä rationaalisesta lähestymistavasta laadullisia tekijöitä 

huomioivaksi joustavaksi ja nopeita muutoksia mahdollistavaksi suunnitteluksi, 

koska liiketoiminta on entistä nopeasyklisempää. (Viitala 2013, 57 - 61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Pehmeä ja kova henkilöstösuunnittelu 

 (Leopold 2002, 27; Viitala 2013, 58) 

 

Henkilöstösuunnittelu pitää sisällään paljon yritykselle merkityksellistä ja 

tärkeää tietoa, koska sitä kerätään hyvin monesta eri tietolähteestä. Tietoja 

kerätään henkilöstöstä, työtehtävistä, työympäristöstä sekä tulevaisuuden 

suuntauksista. Henkilöstöä koskevia tietoja ovat mm. henkilöstön määrä 

Kova henkilöstösuunnittelu 

 Suunnittelu ylhäältä johdettua 

 Tiukka ja suora valvonta 

 Yksi kaikille yhteinen toimintatapa 

 Toiminnan lähtökohtana suunniteltu 

strategia 

 Rationaalinen lähestymistapa 

 Henkilöstö nähdään kustannuseränä 

 Systeeminäkemys ja staattisuus 

vallitsevaa 

Pehmeä henkilöstösuunnittelu 

 Suunnittelu yhteistyössä 

 Valtuuttava ja epäsuora valvonta 

 Erilaisia tarpeita huomioivia 

toimintatapoja 

 Toiminta joustaa kulloisenkin 

tilanteen mukaan 

 Henkilöstö nähdään voimavarana 

 Prosessinäkökulma ja jatkuvan 

muutoksen huomioiminen 
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yksiköittäin, tehtävittäin tms., osaaminen, työsuhteiden kesto, ikäjakauma, 

vaihtuvuus, sairauspoissaolot, poissaolot, palkkatasot sekä urasuunnitelmat. 

Lisäksi monissa yrityksissä on käytössä erilaisia tuottavuuden tunnuslukujen 

mittareita. Yrityksen työtehtäviä koskevia tietoja ovat mm. tiedot 

tehtävänkuvauksista, vastuualueista ja tehtävien sijoittumisesta 

organisaatiossa. Työympäristöä koskevia tietoja kerätään mm. ilmapiiri- ja 

mielipidekyselyiden avulla, kehityskeskusteluista sekä muusta palautteesta. 

Tulevaisuutta arvioidaan seuraamalla toimintaympäristöä, markkinoita, 

toimialaa, lainsäädäntöä sekä työmarkkinatilannetta. (Viitala 2013, 64 - 68) 

 

3.1 Palkitseminen 

 

Palkkaus sekä palkitseminen ovat tärkeä osa henkilöstövoimavarojen 

johtamista että onnistunutta henkilöstöpolitiikkaa. On elintärkeää, että yritys on 

laatinut palkitsemisstrategiansa hyvin, koska sen tehtävä on turvata yrityksen 

menestyminen markkinoilla. (Viitala 2013, 138 - 147) 

Vastineeksi palkasta sekä muusta palkitsemisesta työntekijä antaa yritykselle 

oman työpanoksensa. 

Palkitsemisen tavoitteena on pitää hyvät työntekijät yrityksessä sekä houkutella 

uusia työntekijöitä, saavuttaa kilpailuetua sekä lisätä tuottavuutta. 

Palkitseminen koostuu taloudellisista sekä ei-taloudellisista palkkioista. 

Taloudellinen palkkio tarkoittaa sitä, että työnantaja maksaa työntekijälle 

korvauksen työnteosta palkan ja erilaisten etujen muodossa. Tällaisia etuja 

ovat mm. puhelin-, ravinto-, auto- ja asuntoetu. Tämän lisäksi työantaja voi 

tarjota työntekijöilleen räätälöityä työterveyshuoltoa, harrastus- ja 

liikuntatoimintaa sekä lomanviettomahdollisuuksia. Taloudellisiksi palkkioiksi 

luetaan myös lakisääteiset ja vapaaehtoiset vakuutukset. Ei-taloudellisia 

palkkioita ovat mm. työssä kehittyminen, urapolut sekä erilaiset sosiaaliset 
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palkkiot kuten työtyytyväisyys, sosiaaliset suhteet sekä erilaiset tunnustukset. 

(Kauhanen 2006, 105 - 136) 

Palkitseminen on yksi tärkeimmistä yritysvastuun tavoitteista liittyen 

henkilöstöjohtamiseen. Sen avulla voidaan tukea vastuullisten käytäntöjen 

juurtumista. Myös palkitsemisjärjestelmän oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys 

ovat itsessään osa yrityksen yritysvastuuta. Palkitsemisjärjestelmien avulla 

henkilöstöä motivoidaan ja kannustetaan siten, että asetetut tavoitteet 

saavutetaan hyvin. Palkitsemisen perusteet johdetaan yrityksen strategiasta ja 

asetetuista tavoitteista. Hyvän palkitsemisjärjestelmän avulla voidaan suunnata 

työntekijöiden työpanos strategian kannalta keskeisiin asioihin. Onnistuessaan 

palkitsemisjärjestelmä sitouttaa yrityksen avainhenkilöt ja saa yrityksen 

näyttämään houkuttelevalta työpaikalta myös muiden silmissä. Pahimmillaan 

palkitsemisjärjestelmä voi toimia myös päinvastoin, kuten ruokkia 

epäoikeudenmukaisuutta. Avainsanoja onnistuneessa 

palkitsemisjärjestelmässä ovat hyvät johtamiskäytännöt, 

palkitsemisperusteiden selkeys ja mittaamisen yksiselitteisyys sekä 

palkitsemiseen liittyvä viestinnän onnistuminen. (Juutinen ja Steiner 2010, 177 

- 181) 

 

3.2 Osaamisen kehittäminen ja johtaminen 

 

Osaamisen kehittäminen on tärkeää yrityksen kilpailukyvyn kannalta. 

Pääsääntöisesti osaamisen kehittäminen lähtee yrityksen omista tavoitteista ja 

tukee niiden toteutumista. Henkilöstön ammatillisen ja strategisen osaamisen 

kehittämisellä tuetaan liiketoiminnan lyhyen sekä pitkän aikavälin tavoitteiden 

saavuttamista sekä edistetään työn mielekkyyttä. Työntekijöiden kannalta se 

voidaan nähdä myös kannustintekijänä: osallistumalla yrityksen tarjoamiin 

kehitysohjelmiin työntekijä vahvistaa omaa rooliaan ja päämääriään. 

Osaamisen kehittäminen seuraa työntekijöitä läpi koko työuran. Tärkeitä 

tekijöitä ovat mm. toimiva palautekulttuuri, säännölliset kehityskeskustelut, 
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kannustava esimiestyö, valmennus- ja kehitysohjelmat, kehittymistä suosiva 

palkitsemisjärjestelmä sekä työnkierto. (Juutinen ja Steiner 2010, 177 - 181) 

Osaamisen johtamisen tärkein osa on yrityksessä toimivien ihmisten 

osaamisen tason nostaminen ja sen tehokas hyödyntäminen. Osaamisen 

kehittäminen ei kuitenkaan riitä pelkästään, vaan samalla on kehitettävä 

yrityksen järjestelmiä, johtamista, ilmapiiriä ja kulttuuria. On myös tärkeää, että 

työntekijät viihtyvät työssään, voivat hyvin sekä säilyttävät asenteensa ja 

motivaationsa. Asenteet heijastavat yksilön arvostuksia ja motivaatio antaa 

toiminnalle suunnan ja voiman. Osaaminen hyödyntyy parhaiten myönteisen 

asenteen ja motivaation varassa. Osaamisella on ihmiselle suuri merkitys. 

Ihminen selviytyy työtehtävistään sitä sujuvammin ja luotettavammin, mitä 

paremmin hän osaa. Osaamisen kautta ihminen saa muilta arvostusta ja 

osaaminen määrittää hänen asemaansa sosiaalisessa yhteisössä. Osaamisen 

kehittämisestä käytetään myös termiä henkilöstön kehittäminen (human 

resource development, HRD). Tämä käsite ei kuitenkaan vastaa enää kovin 

hyvin tämän päivän osaamisen kehittämisen vaatimuksia ja luonnetta, koska 

se korostaa henkilöstöä kehittämistoimenpiteiden kohteena, jota joku 

ulkopuolinen kehittää. Nykyisen ajattelun mukaan jokainen on vastuussa 

omasta ja yhteisönsä osaamisen kehittymisestä, ja kehittymisen prosesseja 

tuetaan yrityksissä johtamisella, rakenteilla ja toimintamalleilla. Osaamisen 

ajan tasalla pitämisestä on useimmissa yrityksissä tullut luonnollinen osa 

palkkatyön velvollisuuksia. Vastuu on siis yhteinen. Yrityksen on luotava 

oppimiselle suotuisia edellytyksiä ja mahdollisuuksia.  Osaamisen kehittämisen 

keinoja ovat mm. uuden työntekijän perehdyttäminen ja työnopastus 

työtehtäviinsä sekä työyhteisön jäseneksi, työnkierto, mentorointi, työnohjaus, 

koulutus, itseohjautuva oppiminen, palaverit sekä sisäinen viestintä. (Viitala 

2013, 170 - 207) 

 

3.3 Moniarvoisuus ja tasa-arvo  
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Monimuotoisuuden johtaminen on yhä tärkeämmässä roolissa 

henkilöstöjohtamisessa. Monimuotoisuus vahvistuu, kun erilaisten osaajien 

tarve kasvaa. Monimuotoisuudella viitataan ihmisten monenlaiseen 

erilaisuuteen kuten sukupuoleen, ikään, etniseen alkuperään tai sukupuoliseen 

suuntautumiseen.   Monimuotoisuudella uskotaan olevan myönteisiä 

vaikutuksia työyhteisöissä. Henkilöstöjohtamisessa ja esimiestyössä 

moniarvoisuuden huomioiminen on tärkeää. Esimiesten rooli 

monimuotoisuuden toteutumisessa on avainasemassa. Monimuotoisuutta 

edistäviä toimintoja on mm. yrityksen tasa-arvosuunnittelu. Tähän kuuluu mm. 

yhdenvertaisuuden periaate rekrytointitilanteissa, työssä etenemisessä ja 

koulutuksessa. Kulttuurisia erityispiirteitä voidaan joutua ottamaan huomioon 

myös työaikajärjestelyissä, työasujen suunnittelussa tai terveyspalveluissa.   

Tasa-arvon edistämiseksi tulee asettaa selkeitä ja toteutettavissa olevia 

tavoitteita, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Niistä tiedottaminen 

koko työyhteisölle koetaan myös tärkeäksi. Monimuotoisuuden ja tasa-arvon 

edistäminen työpaikalla lisää työntekijöiden viihtyvyyttä ja motivaatiota. (Viitala 

2013, 295 - 297) 

Monimuotoisuutta on se, että yhä useammassa yrityksessä henkilökuntaan 

kuuluu monia kansallisuuksia, uskontoja, kulttuureja, sukupuolista 

suuntautuneisuutta tai eri vammaisryhmiä edustavia henkilöitä, mikä on 

nähtävä yrityksen voimavarana. Tasainen naisten ja miesten samoin kuin eri-

ikäisten osuus henkilöstössä edistää hyvän työyhteisön muodostamista. 

(Juutinen ja Steiner 2010, 178)  

 

 

3.4 Työhyvinvointi  

 

Työhyvinvointi voidaan esittää neliuloitteisena ilmiönä, johon kuuluvat työkyky, 

työpaikan tuloksellisuus, työn ja vapaa-ajan tasapaino, sekä työhyvinvoinnin 

tulevaisuusvaikutukset (Ahonen 2015). Mallia voidaan tarkentaa siten, että 
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työkyvyn taustalla ovat terveys, arvot ja asenteet, osaaminen, työyhteisö ja 

työympäristö. Työpaikan tuloksellisuuteen ovat yhteydessä tuottavuus, 

kannattavuus ja yhteiskuntavastuu, työn ja vapaa-ajan tasapainoon vastaavasti 

joustavuus ja elämänlaatu. Terve johtaminen koostuu työpaikan 

tuloksellisuudesta ja työn hyvinvointivaikutuksista, johtamisen osatekijöistä, 

jotka vaikuttavat kaikkiin työhyvinvointitekijöihin, yksilöiden työkyvystä, työn ja 

vapaa-ajan tasapainosta sekä omaa elämää koskevista 

tulevaisuudennäkymistä. (Aura ja Ahonen 2016, 21) 

Henkilöstön työkykyyn on alettu kiinnittää huomiota, koska sillä on havaittu 

olevan suora yhteys yrityksen menestykseen. Tutkimusten mukaan 

työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, kuten yksilöiden omat elämäntaidot, 

mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, työn merkityksen kokeminen, 

kannustava esimiestyö, työn ja vapaa-ajan tasapainosta huolehtiminen, 

työtehtävien selkeys, yhteisöllisyyden tunne ja esimerkiksi organisaation 

arvopohja. Hyvä työkyky vahvistaa elämän kokonaislaatua ja tukee 

elämänhallintaa. Yrityksen merkittävä kilpailukeino on luoda ilmapiiri, jossa 

tuetaan jaksamista ja työhyvinvointia. Työkyvyn säilyminen on sekä 

työnantajan että työntekijän vastuulla. (Juutinen ja Steiner 2010, 179) 

Yritykset ovat työntekijöiden ohella hyödynsaajia, jos työhyvinvointi on 

kunnossa. Sairauspoissaolojen, vaihtuvuuden ja tapaturmien aiheuttamat 

kustannukset laskevat. Työnilo ja mahdollisuus keskittyä työn tekemiseen 

edistävät tuottavuutta, laatua ja innovatiivisuutta. Hyvinvoiva työpaikka on 

lisäksi hyvässä maineessa ja hyvien työntekijöiden saaminen hyvään 

työpaikkaan on helppoa.  Työhyvinvointia voidaan edistää mm. hyvällä 

johtamisella, kehittämällä työnkuvia, työtapoja ja työympäristöä sekä erilaisilla 

hyvinvointiohjelmilla. Työhyvinvointia ylläpitävä toiminta on tärkeässä roolissa. 

Siinä kiinnitetään huomiota työkykyä lisääviin ja ylläpitäviin asioihin. Se on 

normaali osa yrityksen toimintaa, jossa yhtenä yhteistyökumppanina on 

työterveysorganisaatio. Työhyvinvointia voidaan seurata säännöllisten 

työhyvinvointikyselyjen avulla.  Työturvallisuus on tärkeä osa 

henkilöstöjohtamista. Työturvallisuuden pitää toteutua teknisessä 
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turvallisuudessa, työympäristön turvallisuudessa, työtavoissa, 

perehdyttämisessä, johtamisessa ja organisaation turvallisuuskulttuuria 

kehittämällä. (Viitala 2013, 229 - 235) 

 

3.5 Päivittäisjohtaminen  

 

Päivittäisjohtamisella tarkoitetaan niitä toimia, joilla työpaikolla toteutetaan 

strategisia päätöksiä. Avainasemassa ovat tällöin esimiehet ja se tapa, joilla he 

vaikuttavat alaistensa työmotivaatioon, osaamiseen ja työkykyyn. Monet tutkijat 

pitävät ristiriitojen hallintaa esimiehen keskeisenä tehtävänä. Tiimin 

johtamisessa tasapainoillaan henkilöstön hyvinvointi- ja organisaation 

tuotantonäkökohdan välillä. Esimiehen toiminta on strategisen hyvinvoinnin 

ytimessä. Heijastinpinnan tälle työlle antaa hänen alaisensa. He muodostavat 

yhdessä tiimin. Tiimin toimintaan kuuluu työlle asetettujen tavoitteiden 

toteuttaminen ja sen kautta tuloksen tekeminen. Tavoitteita seurataan mm. 

tiimikokouksissa. Oikein johdettuina kokoukset tukevat ihmisten motivaatiota. 

Tiimikokous on myös paikka, jossa on hyvä mahdollisuus keskustella 

työhyvinvoinnin hankkeista ja pelisäännöistä, ottaa esiin mahdollisia 

epäonnistumisia sekä juhlia yhteisiä saavutuksia. (Aura ja Ahonen 2016, 134 - 

136) 

Esimiehellä on tärkeä rooli organisaation rakentamisessa ja kehittämisessä, 

henkilöstövoimavarojen muodostamisessa, suoriutumisen johtamisessa, 

henkilöstön osaamisen kehittämisessä, palkitsemisessa, hyvinvoinnin 

huolehtimisessa sekä henkilöstön osallistamisessa. Henkilöstöjohtamisen 

kannalta tärkeä alue on yrityksen sisäinen viestintä. Esimiehet ovat 

viestinnässä avainasemassa. Onnistuneen viestinnän tunnusmerkki on, että 

koko henkilöstö tuntee esimerkiksi yrityksen vision, strategian ja tavoitteet, 

yrityksen taloudellisen tilanteen sekä muut tulevaisuuden näkymiä ilmentävät 

asiat. Esimiesten viestintää tukevia käytäntöjä ovat mm. säännölliset palaverit, 

esimies-alaiskeskustelut sekä kehityskeskustelut.  (Viitala 2013, 266 - 269) 
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3.6 Vastuullinen henkilöstöjohtaminen  

 

Vastuullinen henkilöstöjohtaminen on tutkimusaiheena melko uusi ja merkittävä 

ilmiö (Ehnert 2009; Ehnert & Harry 2012; Taylor ym 2012). Tutkijoiden mukaan 

se tarjoaa tuoretta näkökulmaa viimeisten lähes kaksi vuosikymmentä 

strategisessa henkilöstöjohtamisessa vallinneeseen melko yksipuoliseen 

tuloksellisuuskeskusteluun. Freitas ym. (2011: 226) ovat määritelleet 

seuraavasti: vastuullinen henkilöstöjohtaminen linkittyy organisaation 

vastuullisuuteen kehittämällä henkilöstöpolitiikkoja, -strategioita ja –käytänteitä, 

jotka huomioivat ja tukevat samanaikaisesti taloudellista, sosiaalista ja 

ympäristöllistä näkökulmaa.  Vastuullisesta henkilöstöjohtamisesta 

keskusteltaessa lainsäädännön osuus on keskeinen. Henkilöstöjohtamista 

säätelevät työlainsäädäntö sekä työehtosopimukset ja mahdolliset paikalliset 

sopimukset. Lainsäädäntö on siten läsnä henkilöstökäytänteissä aina 

rekrytoinnista irtisanomiseen saakka. (Viitala & Järlström 2014, 222 - 223) 

Vastuullinen henkilöstöjohtaminen on tärkeä osa yrityksen vastuullista 

liiketoimintaa. Vastuullinen henkilöstöjohtaminen edistää tasa-arvoa, 

osaamista, hyvinvointia sekä ekologisuutta. Se myös mahdollistaa yrityksen 

sosiaalisen vastuullisuuden toteutumisen. Myös työntekijä haluaa sitoutua 

yritykseen, jonka henkilöstöjohtaminen on hoidettu hyvin ja joka toimii 

vastuullisesti kaikissa henkilöstöön liittyvissä asioissa. (Viitala 2013, 328 - 329) 

Vastuullista henkilöstöpolitiikkaa toteuttavat ovat avainasemassa 

yritysvastuuseen liittyvien asioiden edistäjänä. Henkilöstöjohtajien on 

varmistettava, että yrityksessä henkilöstöjohtamiseen osallistuvat tuntevat 

yritysvastuun periaatteet ja osaavat soveltaa niitä omassa toiminnassaan. On 

huolehdittava myös siitä, että vastuullisuusajattelua edistetään ja sitä 

heijastava toimintatapa siirtyy tuleville johtajille. (Juutinen ja Steiner 2010, 182).  

Yritysvastuun pitää näkyä henkilöstöjohtamisessa tavassa, jolla työntekijöitä 

johdetaan ihmisinä. Henkilöstöjohtamisen avulla sitoutetaan henkilöstöä ja sillä 

on suuri merkitys työntekijöiden hyvinvointiin sekä jaksamiseen. Vastuullisuutta 
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henkilöstöpolitiikassa voidaan tarkastella työsuhteen eri vaiheiden avulla. 

Työhönotto on merkittävä prosessi yrityksessä. Sen kautta valikoituvat parhaat 

kyvyt avoinna oleviin tehtäviin. Yritysvastuun näkökulmasta rekrytointiprosessin 

on oltava läpinäkyvä, se ei saa sisältää syrjiviä käytäntöjä ja sen pitää 

kunnioittaa monimuotoisuutta. Monimuotoisuutta on se, että yhä useammassa 

yrityksessä henkilökuntaan kuuluu monia kansallisuuksia, uskontoja, 

kulttuureja, sukupuolista suuntautuneisuutta tai eri vammaisryhmiä edustavia 

henkilöitä, mikä on nähtävä yrityksen voimavarana. Tasainen naisten ja 

miesten samoin kuin eri-ikäisten osuus henkilöstössä edistää hyvän 

työyhteisön muodostamista. Hyvät työskentelyolosuhteet muodostuvat 

monista, keskenään hyvinkin erilaisista osatekijöistä. Työskentelyolosuhteissa 

on toisaalta kysymys terveydelle turvallisesta työympäristöstä, viihtyisästä ja 

hyviin tuloksiin kannustavasta ilmapiiristä, toisaalta siihen kuuluvat myös 

työpaikkakiusaamisen, seksuaalisen häirinnän sekä työtapaturmien ennalta 

ehkäisemisen kysymykset. Henkilöstön työkykyyn on alettu kiinnittää huomiota, 

koska sillä on havaittu olevan suora yhteys yrityksen menestykseen. 

Tutkimusten mukaan työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, kuten yksilöiden 

omat elämäntaidot, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, työn merkityksen 

kokeminen, kannustava esimiestyö, työn ja vapaa-ajan tasapainosta 

huolehtiminen, työtehtävien selkeys, yhteisöllisyyden tunne ja esimerkiksi 

organisaation arvopohja. Hyvä työkyky vahvistaa elämän kokonaislaatua ja 

tukee elämänhallintaa. Yrityksen merkittävä kilpailukeino on luoda ilmapiiri, 

jossa tuetaan jaksamista ja työhyvinvointia. Työkyvyn säilyminen on sekä 

työnantajan että työntekijän vastuulla.  

Osaamisen kehittämisellä on mittavat seuraukset yrityksen kilpailukyvylle. 

Pääsääntöisesti osaamisen kehittäminen lähtee yrityksen omista päämääristä 

ja tukee niiden toteutumista. Työntekijöiden kannalta se voidaan nähdä myös 

kannustintekijänä: osallistumalla yrityksen tarjoamiin kehitysohjelmiin työntekijä 

vahvistaa omaa rooliaan ja päämääriään. Osaamisen kehittäminen seuraa 

työntekijöitä läpi koko työuran. Tärkeitä tekijöitä ovat mm. toimiva 

palautekulttuuri, kannustava esimiestyö, kehittymistä suosiva 
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palkitsemisjärjestelmä sekä työnkierto. Työsuhde voi päättyä monesta eri 

syystä, kuten henkilö irtisanoutuu itse, jää eläkkeelle tai tulee irtisanotuksi. 

Yrityksen vastuullista toimintaa on se, että muutoksiin reagoidaan nopeasti ja 

oikein mitoitetusti. Yritysvastuu näkyy aina tavassa, miten asioita hoidetaan ja 

miten niihin liittyvä vuorovaikutus ja viestintä toteutetaan. Työntekijää on hyvä 

haastatella ennen työsuhteen päättymistä palautteen saamiseksi sekä 

työsuhteen ajalta että irtisanoutumisen syistä. Tällä tiedolla on suuri merkitys 

työyhteisöä kehittäessä.  (Juutinen ja Steiner 2010, 177 - 181) 

Yritys on onnistunut henkilöstöjohtamisessa, kun työntekijät kokevat työnsä 

mielekkääksi, tavoitteet mahdollisiksi, osaamisensa ja työolosuhteensa 

suoriutumista tukeviksi, palkkiot oikeudenmukaisiksi ja ilmapiirin heitä 

arvostavaksi. Sitoutunut työntekijä kokee kuuluvansa työyhteisöön, olevansa 

osa organisaation menestystarinaa, kehittyvänsä organisaation tuella ja 

tekevänsä merkityksellistä työtä. Motivoiva työ ohjaa ihmistä pyrkimään hyvään 

suorituksen. Työntekijöiden taidot ja kyvyt eivät riitä tuottamaan laadukasta 

tulosta, jos tahtoa siihen ei ole. Myös kehittyminen ja uuden oppiminen 

tarvitsevat kokemuksen siitä, että edistyminen on mielekästä ja tärkeää. 

Mielekäs ja motivoiva työ merkitsee työntekijöille eri asioita. Yleisiä hyvän työn 

kriteerejä ovat sopiva psyykkinen ja fyysinen kuormitus, rakenteeltaan 

kokonainen työ, monipuolinen sisältö, itsenäinen työ, työn merkityksellisyys 

sekä vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa.  Myös yrityksen ilmapiiri vaikuttaa 

työmotivaatioon, työtyyväisyyteen ja työn tuloksiin. Tärkeitä työyhteisön hyvän 

ilmapiirin edistäjiä ovat mm. viestintä, henkilöstöstä huolehtiminen, henkilöstön 

vaikutusmahdollisuudet, oikeudenmukainen päätöksenteko sekä työmotivaatio. 

(Viitala 2013, 13 – 20) 
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4. Tulokset 

 

Tässä luvussa perehdytään tutkimuskohteiden aineistoihin sekä pyritään 

vastaamaan tutkimuskysymyksiin eli mihin tutkimuskohteina olevien yritysten 

yhteiskuntavastuutyö perustuu, miten yritykset toteuttavat vastuullista 

henkilöstöjohtamista sekä mitä olennaisia henkilöstöön liittyviä sosiaalisen 

vastuun osa-alueita tulee esiin yritysten yritysvastuuraporteissa. Kaikki 

yritykset ovat noudattaneet yritysvastuuraporteissaan Global Reporting 

Initiative – raportointiohjeistoa (GRI).  

Tutkimuskohteenani oli yhdeksän suomalaisen suuryrityksen 

yritysvastuuraportointi vuodelta 2014. Yritykset olivat Atria Oyj, Elisa Oyj, 

Kesko Oyj, Kone Oyj, Neste Oyj, Nokian Renkaat Oyj, Lassila&Tikanoja Oyj, 

OP Ryhmä sekä Orion Oyj. Yritysvastuuraportit ja siihen liittyvä muu 

informaatio on poimittu yritysten verkkosivuilta. 

Tulokset on analysoitu GRI -ohjeiston mukaisessa järjestyksessä niiltä osin 

kuin ne liittyvät tutkimusongelmaan tai ovat olennaisia yrityksille. 

 

4.1. Yritysvastuu tutkimuskohteissa 

 

Tutkimuskohteena olevien yritysten yritysvastuuraporttien laajuus ja sisältö 

vaihtelivat paljon. Yritysvastuuraportoinnin merkitys sekä vastuullisuuden 

johtaminen ovat tällä perusteella mitattuna vielä eri tasoilla yrityksissä.  

PwC:n yritysvastuubarometrin mukaan yritysvastuusta raportoivat suomalaiset 

yritykset jakautuvat entistä selkeämmin kahteen ryhmään: 

edelläkävijäyrityksiin, jotka hakevat yritysvastuusta kestävää kasvua, uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia ja kustannussäästöjä sekä yrityksiin, joille 

yritysvastuu perustuu vaatimusten noudattamiseen ja uusien 

raportointivaatimusten täyttämiseen. Kärkiyritykset huomioivat kestävän 
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kehityksen trendit liiketoimintastrategiassa sekä edistävät uusia 

raportointikäytäntöjä. 

Fernandez-Feijoo et al (2013) tutkivat eri toimialoilla toimivien yritysten ja 

heidän sidosryhmiensä suhtautumista siihen, vaikuttavatko yritysten 

sidosryhmäsuhteet yritysvastuuraporttien läpinäkyvyyteen. Tutkimus osoitti, 

että yritykselle merkittävien sidosryhmien paine parantaa yritysvastuuraporttien 

läpinäkyvyyden laatua ja tuki myös sitä väittämää, että ulkoiset paineet ovat 

tärkeä ajuri läpinäkyvään yritysvastuuraportointiin. 

Kaikki tutkimuskohteen yritykset kokevat yritysvastuun kuitenkin tärkeäksi ja se 

on osa jokapäiväistä tekemistä. Kaikkien yritysten vastuullisuusohjelmat 

noudattavat myös yritysvastuun periaatteita. Osa yrityksistä on raportoinut 

vastuullisuudestaan vasta vähän aikaa, kuten Elisa, jolle vuoden 2014 raportti 

oli vasta toinen sekä Nokian Renkaat, joka aloitti vuonna 2012. Toisena 

ääripäänä oli Kesko, joka on raportoinut yritysvastuusta vuodesta 2000 alkaen. 

Keskon yritysvastuuraportti erottautuu muista raporteista erityisesti raportin 

yksityiskohtaisen ja monipuolisen sisällön osalta, lisäksi Keskon pitkä kokemus 

yritysvastuuraportoinnin saralla on selkeästi havaittavissa. Keskon 

yhteiskuntavastuun visio onkin olla kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla kaupan 

alan edelläkävijä maailmassa. Raporttien laajuutta mitattaessa Kesko, Neste, 

Nokian Renkaat sekä Orion erottautuivat selkeästi muista yrityksistä. Kesko ja 

Neste ovatkin saaneet tunnustusta mm. Suomen 

vastuullisuusraportointikilpailuissa. Tämän lisäksi Neste valittiin tänä vuonna 

11. kerran maailman sadan vastuullisimman yrityksen Global 100 – listalle. 

Yhteiskunnassa keskustellaan paljon yritystoiminnan vastuullisuudesta. 

Yhteiskunnallinen kehitys luo koko ajan uusia vastuullisuuteen liittyviä 

odotuksia. Yritysten täytyy seurata toimintaympäristössään tapahtuvia 

muutoksia sekä tunnistaa keskeisten sidosryhmiensä odotukset. Tästä johtuen 

yhä useampi yritys julkaisee yritysvastuuraportin tai raportoi vastuullisuudesta 

osana vuosikertomusta.  (Niskala et al 2013, 7 - 18) 
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EU:n komission mukaan yritysten yhteiskuntavastuun strateginen tarkastelu on 

entistä tärkeämpää yritysten kilpailukyvyn kannalta. Siitä voi olla etua 

riskinhallinnan, kustannussäästöjen, pääoman saannin, asiakassuhteiden, 

henkilöstöjohtamisen ja innovointivalmiuden kannalta. Koska yritysten 

yhteiskuntavastuu edellyttää sitoutumista sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin, se 

antaa yrityksille paremmat mahdollisuudet ennakoida nopeasti muuttuvia 

yhteiskunnallisia odotuksia ja toimintaedellytyksiä ja hyötyä niistä. 

Tutkimuskohteena olevien yritysten vastuullisuuden kehittäminen on 

päivittäistä toiminnan johtamista. Yritykset seuraavat vastuullisuuden 

strategisten tavoitteiden toteutumista systemaattisesti ja joissain yrityksissä 

vastuullisuus on yksi johdon palkitsemiseen vaikuttavista tekijöistä. Nesteellä 

vastuullisuussuoritus on yksi yhtiön johdon ja muun henkilöstön 

kannustinpalkkioihin vaikuttavista tekijöistä. Esimerkiksi yhtiön 

tapaturmataajuus vaikutti toimitusjohtajalle vuodelta 2014 maksettavaan 

palkkioon.  

Yrityksen toimintaa ohjaavat arvot, periaatteet ja strategia luovat perustan 

yritysvastuulle. On tärkeää tunnistaa, mitkä yritysvastuun kysymykset ovat 

merkittäviä yrityksen kannalta. Yrityksen arvoketju ja toimiala luovat 

peruslähtökohdan vastuullisen yritystoiminnan näkökohtia määriteltäessä. 

Lisäksi yritysten on tärkeä huomioida myös sidosryhmiensä näkemykset. 

Yritykset toimivat erilaisissa toimintaympäristöissä, joten yritysvastuun osa-

alueiden sisältö sekä niiden painoarvot vaihtelevat paljon. (Niskala et al 2013, 

24 - 29) 

Kaikkien tutkimuskohteena olevien yritysten yritysvastuutyö perustuu 

lähtökohtaisesti yrityksen arvoihin, strategiaan sekä organisaatiokulttuuriin. 

Vastuullisuustyötä ohjaavat lainsäädäntö, yritysten yleiset yhteiskuntavastuun 

periaatteet ja politiikat sekä eettiset ohjeistot. Yritykset ovat sitoutuneet 

harjoittamaan vastuullista ja kestävää kehitystä tukevaa liiketoimintaa. Useat 

yritykset ovat tehneet sitoumuksia myös kansainvälisiin julistuksiin ja 
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sopimuksiin kuten YK:n Global Compact-aloitteeseen sekä allekirjoittaneet 

oman toimialansa yritysvastuualoitteita.  

Yritykset järjestävät työntekijöilleen säännöllistä koulutusta vastuullisista 

toimintavoista. Työntekijöiden velvollisuus on huolehtia työtehtävissään 

vastuullisuutta koskevien toimintaperiaatteiden noudattamisesta. Sisäiset 

ohjeet ja toimintatavat ovat helposti henkilöstön saatavilla esimerkiksi yrityksen 

intranetissa. Keskeisistä muutoksista viestitään, lisäksi sisäinen tarkastus arvioi 

ja valvoo ohjeistusten noudattamista. 

 

”Atrian Toimintaperiaatteet ovat eettinen ohjeistus jokapäiväiseen 

toimintaan atrialaisten arjessa. Perustan Atrian 

Toimintaperiaatteille luovat toimintamaan lait ja työehtosopimukset 

sekä kansainväliset vastuullista toimintaa säätelevät sopimukset ja 

suositukset. Atrian Toimintaperiaatteita tarkennettiin syksyllä 2014 

konsernissa läpikäydyn laajan arvokeskustelun jälkeen. 

Päivitetyistä Toimintaperiaatteista heijastuvat vahvasti henkilöstön 

määrittelemät yhteiset toimintatavat ja arvot: ”Olemme aidosti 

kiinnostuneita asiakkaista ja kuluttajista, tuotamme laatua, 

haluamme menestyä ja olemme innostuneita työstämme”. Näiden 

arvojen mukaisesti, yhtenäisiä toimintaperiaatteita noudattaen, 

Atria voi ohjata käytännön toimintaansa kohti kestävää kehitystä ja 

menestystä.” 

”Vastuullisuus on yksi Neste Oilin neljästä arvosta ja mukana 

kaikessa toiminnassamme. Vastuullisuus ei kuitenkaan ole 

ainoastaan tapamme toimia, vaan se on osa liiketoimintaamme. 

Se löytyy strategiamme ytimestä. Vastuullisuus on myös yksi 

johdon palkitsemiseen vaikuttavista tekijöistä. 

Vastuullisuustyömme kiteytyy Sustainable Way -

vastuullisuusohjelman kuuteen avainalueeseen, jotka ovat 
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puhtaammat ratkaisut, turvallisuus, ihmisemme, yhteiskunta, 

ilmasto ja resurssitehokkuus sekä vastuullinen toimitusketju.” 

”Meitä yhdistää vankka usko omiin kykyihin, luja luottamus 

yhdessä oivaltamiseen, hihat reippaasti käärivään tekemiseen. 

Periksi ei anneta, eikä kaveria hylätä. Me kutsumme tätä kaikkea 

hakkapeliittahengeksi. Se on yrityksemme tunnelma, henkinen tila: 

tuntuvaa ja silti hankalasti määriteltävää. Luonnollista, aitoa, totta. 

Pelottavan yksinkertaista. Ja mahdotonta jäljitellä. Rakennamme 

menestystämme vastuullisesti yhdessä hakkapeliittahengestä 

ponnistaen. Sen peruselementtejä ovat arvomme, jotka ohjaavat ja 

tukevat strategiamme toteutumista. Nokian renkaat.” 

 

Yritysvastuuta on perinteisesti johdettu käytännön ohjeistusten suunnittelusta 

täytäntöönpanoon saakka yrityksen ylimmän johdon toimesta. Sharma, 

Sharma ja Devi (2009) mukaan yrityksen ylin johto on ollut alusta alkaen 

yritysvastuuohjelmien liikkeelle paneva voima sekä keskeinen toimija.  

Tämä tutkimustulos oli havaittavissa myös tutkimuskohteissa. 

Tutkimuskohteena olevien yritysten yritysvastuun strategisesta johtamisesta 

vastaa pääsääntöisesti yrityksen johtoryhmä tai -kunta. Yritysvastuun 

operatiivinen johtaminen toteutuu osana normaalia liiketoiminnan johtamista. 

Useimmissa yrityksissä on lisäksi yritysvastuun ohjausryhmä, jonka vastuulla 

on tarkastella yritysvastuun näkökohtia, kehittää yritysvastuuta ohjaavia 

periaatteita, ohjata ja koordinoida käytännön toimenpiteitä sekä asettaa 

yritysvastuutyön tavoitteet sekä seurata ja tarvittaessa tukea niiden 

toteutumista. Ylimmän johdon sitoutuminen yritysvastuuohjelmaan on 

elintärkeää yritysvastuun onnistumisen ja kehittymisen kannalta. 

Kahdeksassa yrityksessä henkilöstöjohtaja tai henkilöstöstä vastaava henkilö 

kuuluu yrityksen johtoryhmään. Tämä kertoo siitä, että henkilöstöpolitiikka ja 

vastuullinen henkilöstöjohtaminen ovat tärkeä osa yritysten strategisia 
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valintoja. Orionin yritysvastuuraportissa mainittiin lisäksi, että konsernin 

johtoryhmään kuuluu myös henkilöstön edustaja, jonka henkilöstö valitsee 

keskuudestaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Yritysten valitsemista vastuullisuusteemoista nousi vahvimmin esiin 

ympäristöystävällisyys. Sidosryhmien tyytyväisyys sekä luottamus yritykseen 

koettiin myös tärkeiksi tavoitteiksi 

Sidosryhmillä on keskeinen rooli yritysvastuun johtamisessa. Yritysten 

sidosryhmillä tarkoitetaan yritysten kanssa tekemisissä olevia kohderyhmiä, 

joihin yritysten toiminta vaikuttaa ja jotka voivat puolestaan vaikuttaa yritysten 

toimintaan. Sidosryhmiä ovat mm. yrityksen työntekijät, omistajat, asiakkaat, 

sijoittajat, rahoittajat, alihankkijat sekä paikallisyhteisöt. Yritykset toimivat 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa, ja voivat menestyä 

vain jos nämä vuorovaikutussuhteet ovat kunnossa. Myös luottamus yrityksen 

ja sidosryhmien välillä on tärkeää. Sidosryhmät sitoutuvat vahvemmin 

yritykseen, joka toimii avoimesti sidosryhmiensä kanssa. (Viitala 2013, 327; 

Juholin 2004, 196) 

Tutkimuskohteet kuvaavat sidosryhmiään hyvin kattavasti. Tärkeimmät 

sidosryhmät ovat henkilöstö, asiakkaat, osakkeenomistajat, media, 

palveluntuottajat, yhteistyökumppanit sekä viranomaiset. Koska jokaisen 

tutkimuskohteen toimiala on erilainen, myös tärkeimmät sidosryhmät 

vaihtelevat yritysten välillä. Kaikki tutkimuskohteet mainitsivat henkilöstön 

tärkeäksi sidosryhmäkseen. Suurimmassa osassa yrityksiä asiakkaat tai 

kuluttajat koettiin kuitenkin tärkeimmiksi sidosryhmiksi.  

Olennaisuusarviot ohjaavat tutkimuskohteiden sidosryhmätyöskentelyä. Vahva 

ja avoin vuorovaikutus sidosryhmien kanssa koetaan tärkeäksi. Toimintaa 

kehitetään sidosryhmien odotusten mukaisesti. Sidosryhmäyhteistyötä sekä 

sidosryhmien odotuksia seurataan erilaisilla tutkimuksilla ja palautekyselyillä. 

Henkilöstöön liittyvästä sidosryhmätyöstä huolehditaan mm. säännöllisillä 

kehitys- ja tavoitekeskusteluilla, työhyvinvointikyselyillä, sisäisellä viestinnällä 
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ja palavereilla, toimintatapoja ja esimiestaitoja kehittämällä sekä 

työturvallisuudella.  

Sidosryhmien palaute koetaan tutkimuskohteissa hyvin tärkeäksi. Yhteydenpito 

sidosryhmien kanssa tapahtuu erilaisten viestintä- ja vuorovaikutuskanavien 

kautta. Pörssiyhtiöitä velvoittavat säännöt ohjaavat myös viestintää. 

Sosiaalisen median luomat mahdollisuudet ovat tehneet sidosryhmätyöstä yhä 

helpompaa ja tästä esimerkkinä mm. Keskon riippumattomassa 

varmennusraportissa suositeltiin, että yhtiö jatkaa sidosryhmävuoropuhelun 

systematisointia ja kiinnittää erityistä huomiota mahdollisuuksiin hyödyntää 

sosiaalista mediaa entistä vahvemmin sidosryhmävuoropuhelun kanavana.  

 

4.2 Vastuullinen henkilöstöjohtaminen tutkimuskohteissa 

 

Henkilöstöjohtaminen on olennainen osa vastuullista yritystoimintaa. Hyvin 

hoidettu henkilöstöjohtaminen sekä työntekijöistä ja heidän hyvinvoinnistaan 

huolehtiminen ovat keskeinen osa sosiaalisen vastuun kantoa. Vastuullisesti 

toimivan yrityksen henkilöstö voi luottaa siihen, että antaessaan yritykselle 

parhaansa myös yritys hoitaa asioita heidän parhaakseen kaikissa tilanteissa. 

Tällaiseen yritykseen halutaan sitoutua. Henkilöstöjohtamista voidaan kuvata 

onnistuneeksi silloin kun yrityksen henkilöstön sitoutuminen työyhteisöön on 

vahvaa, ilmapiiri on hyvä, palkkaus on oikeudenmukainen sekä työtä pidetään 

mielekkäänä. Yrityksen kannalta onnistuneen henkilöstöjohtamisen 

tunnusmerkkejä ovat yrityksen strategian mukaisen toiminnan 

mahdollistaminen sekä liiketoiminnan tavoitteiden toteutuminen taloudellisesti 

ja laadullisesti kannattavasti. (Viitala 2013, 19; 328 - 330) 

Tutkimuskohteena olevista yrityksistä kaikki ovat kirjanneet tavoitteisiinsa olla 

haluttu ja kiinnostava työpaikka, toimialansa houkuttelevin, arvostetuin ja 

vetovoimaisin työnantaja sekä hyvin toimiva työyhteisö, jolla on tyytyväiset 

työntekijät, hyvä työskentelyilmapiiri sekä ammattitaitoinen ja osaava 
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esimiestyö. Työnantajakuvan vaaliminen on hyvin tärkeää ja siitä pyritään 

huolehtimaan laadukkaalla henkilöstöjohtamisella, johon kuuluu selkeät 

toimintatavat ja prosessit. Taatakseen riittävän ja osaavan henkilöstön yritysten 

on panostettava osaamisen ja johtamisen kehittämiseen. Osaava henkilöstö on 

kilpailuetu. Tutkimuskohteet ovatkin kuvanneet yhtenä tärkeimmistä 

henkilöstöstrategian päämääristä henkilöstön kehittymisen. Henkilöstön 

osaamisen kehittämisellä tuetaan liiketoiminnan lyhyen ja pitkän aikavälin 

tavoitteiden saavuttamista sekä edistetään työn mielekkyyttä. Muita tärkeitä 

tavoitteita on henkilöstön sitoutumisen edistäminen, työhyvinvointi sekä 

tasavertaisuus ja  tasa-arvo. 

 

”Henkilöstöjohtamisen tavoitteena on luoda tuloksellista ja 

hyvinvoivaa työyhteisöä. Määrätietoisella henkilöstöjohtamisella 

edistämme sitoutuneen, motivoituneen ja ammattitaitoisen 

henkilöstömme osaamisen kehittymistä ja työhyvinvointia sekä 

tasaarvoista kohtelua. Esimiesten avulla viemme yhtenäisen yritys- 

ja johtamiskulttuurin luonnolliseksi osaksi henkilöstömme arkea. 

Hyvin suunnitellulla henkilöstöjohtamisella esimiehille taataan 

tarvittavat työkalut laadukkaan esimiestyön tekemiseen ja 

johtamistaitojen kehittämiseen. Osaava ja kekseliäs henkilöstö on 

yhtiömme tärkein voimavara, turvallinen ja terveellinen 

työympäristö itseisarvo. Nokian Renkaat” 

”KONEen henkilöstöstrategian päämääränä on turvata työvoiman 

saanti ja varmistaa henkilöstön sitoutuneisuus, motivaatio ja 

jatkuva kehittyminen. Pyrimme vahvistamaan yhdessä tekemisen 

kulttuuria, jossa vallitsee keskinäinen luottamus ja jossa johtajat 

innostavat henkilöstöä suoriutumaan parhaimmalla mahdollisella 

tavalla tehtävistään. Yksi KONEen strategisista tavoitteista on olla 

erinomainen työpaikka.” 
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Esimiehellä on tärkeä rooli organisaation rakentamisessa ja kehittämisessä, 

henkilöstövoimavarojen muodostamisessa, suoriutumisen johtamisessa, 

henkilöstön osaamisen kehittämisessä, palkitsemisessa, hyvinvoinnin 

huolehtimisessa sekä henkilöstön osallistamisessa. Henkilöstöjohtamisen 

kannalta tärkeä alue on yrityksen sisäinen viestintä. Esimiehet ovat 

viestinnässä avainasemassa. Onnistuneen viestinnän tunnusmerkki on, että 

koko henkilöstö tuntee esimerkiksi yrityksen vision, strategian ja tavoitteet, 

yrityksen taloudellisen tilanteen sekä muut tulevaisuuden näkymiä ilmentävät 

asiat. Esimiesten viestintää tukevia käytäntöjä ovat mm. säännölliset palaverit, 

esimies-alaiskeskustelut sekä kehityskeskustelut.  (Viitala 2013, 266 - 269) 

Sisäinen viestintä koetaan tärkeäksi osaksi vastuullista henkilöstöjohtamista.  

Avoin ja ajankohtainen viestintä yhtiön tavoitteista ja toimintatavoista on 

tärkeää henkilöstön sitouttamisessa ja johtamisessa. Yritysten sisäisen 

viestinnän kanavia ovat mm. intranet, koulutustapahtuvat, kehityskeskustelut 

sekä henkilöstölehdet.  

Jatkuvasti kehittyvä toimiala haastaa myös yrityksiä kehittämään 

toimintatapojaan. Elisa on mm. kehittänyt ja tuonut ratkaisuja jo vuosikausia 

etä- ja virtuaalityöhön. Liikkuva työ yleistyy myös sellaisissa työympäristöissä, 

joissa on totuttu työskentelemään kiinteissä työpisteissä toimistoissa. Tästä on 

esimerkkinä mm. puhelinasiakaspalvelutyö, jonka Elisa pilotoi vuonna 2014 

uutena etä- ja virtuaalityön muotona. Etätyöratkaisujen avulla saavutetaan 

merkittäviä säästöjä sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta.  

 

4.3 Henkilöstöön liittyvät sosiaalisen vastuun osa-alueet 

yritysvastuuraporteissa 

 

Olennaisuusarviointi on keskeinen osa yritysvastuuta. Tutkimuskohteena 

olevat yritykset kuvasivat olennaisuuden määrittelynsä 

yritysvastuuraporteissaan kattavasti. Olennaisuusarviot ohjaavat yritysten 
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yritysvastuu- ja sidosryhmätyöskentelyä sekä määrittelevät toimenpiteitä 

sidosryhmien odotusten täyttämiseksi. Havainnollistamista auttoi erityisesti se, 

että useimmat tutkimuskohteena olevista yrityksistä oli lisännyt 

yritysvastuuraporttiinsa olennaisuusmatriisin kuvaamaan yrityksensä olennaisia 

asioita. Olennaisuusmatriisin esittivät yritysvastuuraporteissaan Kesko, Kone, 

L&T, Neste, Nokian Renkaat sekä OP Ryhmä.   

 

Olennaisuuden arviointi auttaa keskittämään yrityksen voimavarat niihin 

asioihin, joilla on eniten vaikutusta tai joita sidosryhmät pitävät tärkeimpinä. 

Olennaisuusarviota tehdessä tulee ottaa huomioon yrityksen sisäiset ja ulkoiset 

tekijät. Sisäisiä tekijöitä arvioitaessa huomioon otetaan yrityksen 

liiketoimintastrategia, ydinosaaminen ja toiminnan merkittävimmät sosiaaliset, 

taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Ulkoisia tekijöitä arvioitaessa määritellään 

yrityksen tärkeimmät sidosryhmät ja kartoitetaan heidän odotuksensa yrityksen 

yritysvastuuta kohtaan. Yritysvastuuraportoinnissa olennaisuus tarkoittaa 

sellaisten asioiden tunnistamista, joiden perusteella sidosryhmät saavat 

organisaation taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista 

kohtuullisen kuvan. Tiedon olennaisuutta arvioidaan samanaikaisesti kahdesta 

suunnasta: miten tärkeä tieto on sidosryhmien päätöksiin ja arviointeihin 

vaikuttamisen näkökulmasta sekä miten merkittävä tieto on taloudellisten, 

ympäristöllisten ja sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta. Tämän perusteella 

tunnistetaan raportoitavaksi tulevat tiedot. (Kuisma 2015, 83 - 84; Juutinen ja 

Steiner 2010, 228 - 244) 

 

Olennaisuuden määrittelyjä toteutetaan eri tavoin. Osa yrityksistä kartoittaa 

sidosryhmiensä vastuullisuusodotuksia sidosryhmätutkimuksilla puhelin- ja 

verkkokyselyjen tai haastattelujen avulla. Sidosryhmiä pyydetään arvioimaan 

vastuullisuuteen liittyvien tekijöiden tärkeyttä yrityksen toiminnassa sekä 

yrityksen onnistumista vastuullisuustyössään. Osassa yrityksiä yhtiön 

vastuullisuuden ohjausryhmä, vastuullisuusasiantuntijat, yritysvastuukonsultit 

tai johtoryhmä arvioivat yhtiölle ja sidosryhmille tärkeät teemat. Molemmissa 
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määrittelyissä teemojen tärkeys arvotetaan vielä laajemmassa työryhmässä, 

johon kuuluu usein yritysvastuun eri alueista vastaavia henkilöitä sekä 

yrityksen johto. Edistyneemmissä tutkimuskohteissa järjestetään lisäksi 

sidosryhmien edustajille tilaisuus, jossa he voivat antaa palautetta 

olennaisuusmatriisista. Toiminnan kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa 

jatkuvassa ja tiiviissä vuorovaikutuksessa koetaan tärkeäksi.   

Tutkimuskohteena olevien yritysten olennaisuusarvioista nousivat tärkeimpinä 

näkökohtina esiin erityisesti taloudellinen kannattavuus, tuotteiden ja 

palveluiden turvallisuus ja ympäristöystävällisyys sekä työturvallisuus. 

Henkilöstöön liittyvistä sosiaalisen vastuun osa-alueista nousivat vahvimmin 

esiin osaamisen kehittäminen, moniarvoisuus ja tasa-arvo, työhyvinvointi, 

esimiestyö ja johtaminen, palkitseminen sekä työturvallisuus ja –terveys.  

 

”Neste Oilin olennaisuusarviossa kuvataan yhtiön liiketoiminnan 

kannalta keskeiset sekä yhtiön sidosryhmille tärkeät 

vastuullisuusteemat. Yritys päivitti vastuullisuuden 

olennaisuusmatriisin syksyn 2014 ja alkuvuoden 2015 aikana. 

Päivitys toteutettiin seuraavasti: Neste Oilin 

vastuullisuusasiantuntijat arvioivat yhtiölle ja sidosryhmille tärkeät 

teemat liiketoimintatiedon sekä sidosryhmätutkimusten tulosten 

perusteella. Eri teemojen tärkeys arvotettiin sisäisessä työpajassa, 

johon osallistui vastuullisuusasiantuntijoiden lisäksi myös muiden 

osa-alueiden asiantuntijoita. Johtoryhmä antoi palautetta, jonka 

mukaan olennaisuusmatriisia muokattiin. Sidosryhmien edustajille 

järjestettiin tilaisuus, jossa heillä oli mahdollisuus antaa palautetta 

päivitetystä olennaisuusmatriisista. Olennaisuusmatriisi toimitettiin 

hallituksen ja johtoryhmän tarkasteluun.” 
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Kuvio 4. Neste Oilin olennaisuusarvio 2014 

(Neste Oilin vuosi 2014, yritysvastuuraportti) 

Yritysvastuuraportin ulkoista varmennusta ei ole asetettu pakolliseksi 

vaatimukseksi. Varmennuksella tarkoitetaan prosessia, jossa riittävän 

pätevyyden omaava taho käy läpi ja todentaa yritysvastuun hallintokäytäntöjen 
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ja johtamisjärjestelmien toimivuuden sekä yritysvastuuraportoinnin tiedot. 

Tietojen todentaminen sisältää niiden olennaisuuden arvioinnin, tietojen keruu- 

ja raportointijärjestelmien toimivuuden ja luotettavuuden tarkastamisen sekä 

raportoitujen tietojen kattavuuden, oikeellisuuden ja vertailukelpoisuuden 

tarkastamisen. Varmennuksen tuloksena varmentaja esittää johtopäätökset 

yrityksen vastuulla olevasta yritysvastuuraportoinnista suhteessa ennalta 

määriteltyihin varmennuskriteereihin. (Niskala et al 2013: 278 - 287) 

Kolmen yrityksen kaikki vastuullisuustiedot on varmentanut lisäksi kolmas 

osapuoli. Nämä yritykset ovat Neste Oyj, Kesko Oyj sekä Elisa Oyj. Kone Oyj 

ja Lassila&Tikanoja Oyj ovat varmentaneet osan vastuullisuustiedoistaan.  

GRI -raportointi tarjoaa kattavan ohjeistuksen yrityksille siitä, mitä ja miten 

yritysten tulisi raportoida toimintansa taloudellisista, sosiaalisista sekä 

ympäristövaikutuksista. Se tarjoaa yritysten sidosryhmille faktoihin perustuvaa, 

vertailukelpoista tietoa siitä, kuinka vastuullisesti yritykset toimivat. GRI:n etuna 

on myös sen joustavuus eli yrityksillä on mahdollisuus raportoida oman 

harkintansa mukaisesti. (Juutinen ja Steiner 2010, 241 – 242; Kuisma 2015, 

83) 

Henkilöstökäytäntöihin ja työoloihin liittyvät tunnusluvut ovat työllistäminen, 

henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet, työterveys ja –turvallisuus, koulutus,  

monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet sekä tasa-arvoinen 

palkitseminen.  

Tutkimuskohteet kuvasivat henkilöstövastuun tunnusluvut GRI -raporteissaan 

omiin toimintoihinsa soveltuvin osin.  

 

Taulukko 2: Sosiaalisen vastuun raportoidut tunnusluvut tutkimuskohteissa 
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Henkilöstöön liittyvät tunnusluvut yritykset keräsivät pääsääntöisesti 

henkilöstötietojärjestelmistä.   

Neljä yritystä, Kesko Oyj, OP Ryhmä, Nokian Renkaat Oyj sekä Atria Oyj, ovat 

siirtyneet raportoimaan GRI G4-viitekehyksen mukaisesti. Global Reporting 

Initiativen uusin raportointiohjeisto G4 julkaistiin toukokuussa 2013. GRI on 

jatkanut vanhempien raporttien (G3 ja G3.1) hyväksymistä vuoden 2015 

loppuun saakka. Tämän jälkeen julkaistavien raporttien tulee täyttää uudet 

vaatimukset.  

Se, että viisi yritystä käytti vielä GRI 3 – ohjeistusta, toi hieman poikkeavuutta 

raporttien sisältöön, mutta tulosten analysoinnin kannalta sillä ei ollut 

merkitystä, koska tulokset sai yhdisteltyä GRI G4 – tunnuslukujen mukaiseen 

muotoon ja niiden vertailu onnistui tutkimustaulukossa hyvin. 

 

4.3.1 Työllistäminen (LA1 – LA3) 

 

GRI -raportointi pitää sisällään mm. henkilöstön kuvauksen työsuhteen tyypin, 

työsopimuksen ja toiminta-alueen mukaan, henkilöstön vaihtuvuuden 

kokonaismäärän ja – asteen ikäryhmän, sukupuolen ja organisaation toiminta-



62 

 

 

 

alueen mukaan sekä kokopäiväisille työntekijöille tarjotut edut, joita ei ole 

tarjottu määräaikaisille tai osa-aikaisille työntekijöille.  

Henkilöstön määrä ja rakenne sekä niissä tapahtuneet muutokset tarjoavat 

tärkeätä informaatiota organisaation kehityksestä, sillä ne kytkeytyvät tiiviisti 

yrityksen strategiaan ja liiketoimintamalliin. Henkilöstön vaihtuvuus kertoo 

henkilöstön työtyytyväisyydestä. Epätasainen vaihtuvuusjakauma voi olla 

merkki syrjinnästä. Henkilöstöedut kuvaavat yrityksen tarjoamia minimietuja 

kaikille työntekijöille sekä houkuttavuutta työnantajana. (Yhteiskuntavastuun 

raportointiohjeisto 2000 – 2016, 29 – 31; Niskala et al 2013, 190 – 197, 338 - 

349) 

Kaikki tutkimuskohteet kuvasivat työllistämisen näkökohdan osana GRI -

raportointia. Raportoinnin laajuus vaihteli kuitenkin hyvin paljon. Tunnusluku 

koettiin tärkeäksi henkilöstön määrää sekä sen vaihtuvuutta raportoidessa, ja 

siinäkin ainoastaan Nokian Renkaat täytti GRI -raportoinnin kriteerin eli raportoi 

uusien työntekijöiden kokonaismäärän ja osuuden sekä henkilöstön 

vaihtuvuuden sukupuolen, iän ja alueen mukaan. Kesko oli ottanut mukaan 

uusien työntekijöiden kokonaismäärän lisäksi vaihtuvuuden sukupuolen 

mukaan, muut yritykset raportoivat lähinnä uudet aloittaneet työntekijät ja/tai 

vakituisen henkilöstön vaihtuvuuden prosentteina. Työntekijöille tarkoitetut edut 

mainittiin ainoastaan Keskon raportissa.  

 

4.3.2 Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet (LA4) 

 

Tässä kappaleessa kuvataan henkilöstön ja työnantajan välisten suhteiden 

lisäksi myös työhyvinvointiin liittyvät tulokset.  

GRI -raportoinnissa henkilöstön ja työnantajan välisillä suhteilla tarkoitetaan 

sitä, että uudelleenjärjestelytilanteissa on noudatettava vähimmäisilmoitusaikaa 

ja sen on sisällyttävä kollektiivisiin työehtosopimuksiin.  
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Tutkimuskohteet noudattavat kaikessa toiminnassaan lainsäädäntöä sekä 

oman alan työehtosopimuksia. Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatetaan lakia 

yhteistoiminnasta yrityksissä.  

Vastuullista henkilöstöpolitiikkaa toteuttavat ovat avainasemassa 

yritysvastuuseen liittyvien asioiden edistäjänä. Henkilöstöjohtajien on 

varmistettava, että yrityksessä henkilöstöjohtamiseen osallistuvat tuntevat 

yritysvastuun periaatteet ja osaavat soveltaa niitä omassa toiminnassaan. On 

huolehdittava myös siitä, että vastuullisuusajattelua edistetään ja sitä 

heijastava toimintatapa siirtyy tuleville johtajille. (Juutinen ja Steiner 2010, 182). 

Jokainen yritys on kirjannut vastuullisuusohjelmaansa johtamisen ja 

esimiestyön jatkuvan kehittämisen. Liiketoiminnassa menestyminen vaatii 

onnistuakseen hyvää johtamista. Esimiestyö on tärkeä osa johtamista. 

Esimiestaitoja kehitetään yrityksissä mm. erilaisten valmennusohjelmien ja 

koulutusten avulla. Näiden tavoitteena on esimiestaitojen vahvistaminen ja 

johtamiskäytäntöjen yhdenmukaistaminen sekä yrityksen strategian 

ymmärtäminen. Ammattitaitoisella ja osaavalla esimiestyöllä rakennetaan 

kilpailuetua ja sitoutetaan henkilöstöä entisestään, parannetaan työhyvinvointia 

sekä suoriutumista. 

 

”Erityisesti esimiesten vastuulla on varmistaa alaistensa 

työtehtävissään tarvitsema osaaminen ja sen kehittäminen 

Orionilla. Esimiehen vastuulla on myös huolehtia 

johtamisvastuullaan olevien henkilöiden tarvitsemasta 

työturvallisuuskoulutuksesta sekä riittävästä perehdytyksestä 

uusille, tehtäviään vaihtaville ja pitemmiltä vapailta töihin palaaville 

henkilöille. Esimiehet huolehtivat myös siitä, että heidän 

yksikössään työskentelevät henkilöt tuntevat yhtiön strategian ja 

päämäärät, niistä johdetut osastojen tavoitteet sekä tätä kautta 

henkilökohtaiset tavoitteensa.” 
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Yritykset ovat työntekijöiden ohella hyödynsaajia, jos työhyvinvointi on 

kunnossa. Sairauspoissaolojen, vaihtuvuuden ja tapaturmien aiheuttamat 

kustannukset laskevat. Työnilo ja mahdollisuus keskittyä työn tekemiseen 

edistävät tuottavuutta, laatua ja innovatiivisuutta. Hyvinvoiva työpaikka on 

lisäksi hyvässä maineessa ja hyvien työntekijöiden saaminen hyvään 

työpaikkaan on helppoa.  Työhyvinvointia voidaan edistää mm. hyvällä 

johtamisella, kehittämällä työnkuvia, työtapoja ja työympäristöä sekä erilaisilla 

hyvinvointiohjelmilla. Työhyvinvointia ylläpitävä toiminta on tärkeässä roolissa. 

Siinä kiinnitetään huomiota työkykyä lisääviin ja ylläpitäviin asioihin. Se on 

normaali osa yrityksen toimintaa, jossa yhtenä yhteistyökumppanina on 

työterveysorganisaatio. Työhyvinvointia voidaan seurata säännöllisten 

työhyvinvointikyselyjen avulla. (Viitala 2013, 229 - 235) 

Myös työhyvinvointi oli kirjattu jokaisen yrityksen henkilöstövastuun 

tavoitteisiin. Monessa yrityksessä työhyvinvointia johdetaan erilaisten 

työhyvinvointiohjelmien avulla. Ohjelmien tavoitteena on saada työhyvinvointi 

kiinteäksi osaksi työntekijöiden arkea, parantaa työhyvinvointia, 

työtyytyväisyyttä ja työturvallisuutta sekä kehittää työssä jaksamista. 

Työhyvinvoinnin toteutumista mitataan mm. säännöllisten henkilöstökyselyiden 

ja kehityskeskustelujen kautta. Henkilöstökyselyt tarjoavat työntekijöille 

mahdollisuuden antaa palautetta yritykselle sekä kertovat yritykselle työntekijän 

sitoutumisesta ja hyvinvoinnista. Henkilöstökysely on tärkeä työkalu 

työyhteisön kehittämisessä sekä henkilöstön ja johdon yhteistyössä. Myös työn 

ja vapaa-ajan onnistuneella sovittamisella on tärkeä vaikutus työhyvinvointiin, 

näistä esimerkkeinä ovat mm. liukuva työaika sekä mahdollisuus etätyöhön.  

 

”Haluamme, että työntekijämme ovat tyytyväisiä ja että vähintään 

80 prosenttia heistä suosittelisi L&T:tä työnantajana. Mittaamme 

tavoitteen toteutumista kahden vuoden välein tehtävällä 

henkilöstötyytyväisyysmittauksella. Tuoreimman 
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työyhteisökyselymme (2013) mukaan kolme neljästä suosittelisi 

L&T:tä työnantajana.” 

 

”Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö luo arvoa Keskolle ja K-

kauppojen asiakkaille. Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteena 

on henkilöstön sitoutumisen kasvattaminen, terveyden 

edistäminen, eläkeiän nostaminen ja työnantajakuvan 

kehittäminen sekä näiden kautta parempi henkilöstön työn 

tuottavuus. Työhyvinvoinnin peruslähtökohtana on, että työntekijät 

työskentelevät turvallisessa työympäristössä ja tuntevat 

osaavansa työnsä. Henkilöstölle järjestetään 

työhyvinvointiohjelmaan pohjautuvia teemavuosia. Vuosien 2014 

ja 2015 teemoina ovat esimiestyön ja johtamisen kehittäminen ja 

sitä kautta henkilöstön sitoutumisen edistäminen sekä toimivan 

työterveys- ja -turvallisuusyhteistyön varmistaminen.” 

 

4.3.3 Työterveys ja –turvallisuus (LA5 – LA8) 

 

GRI -raportointi ohjeistaa raportoimaan tiedot kokonaistyövoimasta, joka on 

edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon yhteisissä työterveyttä ja –

turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikunnissa, tapaturmien ja 

ammattitautien, menetettyjen työpäivien ja poissaolojen määrät ja työhän 

liittyvien kuolemantapausten lukumäärän toimialueittain, organisaation   

työntekijöille, heidän perheilleen ja muille toimintayhteisön jäsenille suunnatut 

koulutus-, harjoittelu-, opastus-, ennaltaehkäisy- ja riskinhallintaohjelmat 

vakavien sairauksien varalta sekä ammattiliittojen kanssa solmittujen 

sopimusten käsittämät terveys- ja turvallisuusteemat.  

Organisaation työterveyteen ja – turvallisuuteen liittyvät tulokset kuvaavat sen 

kykyä huolehtia yhdestä tärkeimmästä resurssistaan eli henkilöstöstä. 
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Alhaisella tapaturmien määrällä ja poissaoloprosentilla on todettu olevan 

yhteys myös henkilöstön hyvään työmotivaatioon ja sitä kautta organisaation 

tuotavuuteen. (Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000 – 2016, 29 – 31; 

Niskala et al 2013, 190 – 197, 338 - 349) 

Henkilöstön työkykyyn on alettu kiinnittää huomiota, koska sillä on havaittu 

olevan suora yhteys yrityksen menestykseen. Tutkimusten mukaan 

työhyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät, kuten yksilöiden omat elämäntaidot, 

mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, työn merkityksen kokeminen, 

kannustava esimiestyö, työn ja vapaa-ajan tasapainosta huolehtiminen, 

työtehtävien selkeys, yhteisöllisyyden tunne ja esimerkiksi organisaation 

arvopohja. Hyvä työkyky vahvistaa elämän kokonaislaatua ja tukee 

elämänhallintaa. Yrityksen merkittävä kilpailukeino on luoda ilmapiiri, jossa 

tuetaan jaksamista ja työhyvinvointia. Työkyvyn säilyminen on sekä 

työnantajan että työntekijän vastuulla. (Juutinen ja Steiner 2010, 177 - 181) 

Työkykyä edistäviä toimia kehitetään yrityksissä entistä enemmän. Siitä ovat 

hyvinä esimerkkeinä erilaiset työkykyjohtamisen keinot. Esimerkiksi L&T:llä on 

pitkä kokemus työkykyjohtamisesta erillisen työkyvynhallintaohjelman avulla. 

Ohjelman avainsanana on ennaltaehkäisevä tuki, jota toteutetaan yhteistyössä 

työterveyshuollon kanssa.  Atria Suomi puolestaan on tiettävästi ainoa 

suomalainen työnantaja, joka on perustanut erillisen kuntoutusluotsi-palvelun 

auttaakseen työkykyongelmaisia uusille urille.  Työntekijällä on oikeus saada 

ammatillista kuntoutusta työkyvyttömyyden estämiseksi tai työ- ja ansiokyvyn 

parantamiseksi.  

Työntekijän työkykyä edistetään tutkimuskohteissa myös mm. varhaisen tuen 

toimintamallin avulla. Mallin avulla pyritään tunnistamaan työkykyä ja 

työhyvinvointia heikentäviä tekijöitä. Tavoitteiden toteutumista seurataan 

esimerkiksi sairauspoissaolojen määrien muutoksilla. Myös työterveyshuolto on 

aktiivisessa roolissa tässä ennaltaehkäisevässä työssä. 
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Kuvio 5. Neste, Sairauspoissaolot, % 

(Neste Oilin vuosi 2014, yritysvastuuraportti) 

Neste huomioi sairauspoissaolojen lisäksi myös aikaisempia merkkejä 

työhyvinvoinnin ja työkyvyn heikkenemisestä. Tätä seurantaa varten yritys on 

kehittänyt työkalun sairauspoissaolojen ja varhaisen välittämisen keskustelujen 

seurantaan. Myös Nokian Renkaat on kehittänyt uuden kokonaisvaltaisen 

työhyvinvoinnin seurantamallin. 

 

”Vuonna 2014 selkeytimme työhyvinvointimalliamme 

toimivammaksi. Nokian-toimipaikassa pilotoidun muutoksen 

tavoitteena on parantaa työhyvinvointia yhtiössämme sekä 

kiinnittää huomiota johtamiskäytäntöihin ja muihin yleisiin asioihin 

ilmapiirimme ja henkilöstömme työmotivaation parantamiseksi. 

Tavoitteenamme on entistä osaavampi, energisempi, 

motivoituneempi ja sitoutuneempi henkilöstö. Kun aikaisemmin 

työhyvinvoinnissa on keskitytty enemmän terveydentilan 

seuraamiseen, on uudessa mallissa huomioitu fyysisen 

hyvinvoinnin lisäksi henkinen, tiedollinen ja sosiaalinen ulottuvuus. 
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Toiminta on lisäksi systemaattisempaa kuin aiemmin sekä toiminta 

on yhdenmukaista koko henkilöstölle.” 

 

Työskentelyolosuhteissa on kysymys terveydelle turvallisesta työympäristöstä, 

viihtyisästä ja hyviin tuloksiin kannustavasta ilmapiiristä, ja siihen kuuluvat 

myös työpaikkakiusaamisen, seksuaalisen häirinnän sekä työtapaturmien 

ennalta ehkäisemisen kysymykset. (Juutinen ja Steiner 2010, 177 - 181) 

Työturvallisuus on kirjattu kaikkien yritysten vastuuohjelmiin ja se on mukana 

kaikessa tekemisessä. Turvallinen työympäristö on kaikille avainasia. 0 

tapaturmaa on kirjattu monessa yrityksessä tavoitteeksi. Työturvallisuutta 

parannetaan jatkuvalla koulutuksella sekä prosesseja kehittämällä. Monet 

tutkimuskohteena olevat yritykset ovat linkittäneet työturvallisuusjohtamisen 

osaksi esimiestyötä. Työntekijöiden säännöllinen kouluttaminen on tärkeä osa 

työturvallisuusjohtamista.  Nesteellä tapaturmataajuus vaikututtaa jopa 

toimitusjohtajan palkkioon. 

 

”Neste Oilissa turvallisuus on liitetty yhä kiinteämmäksi osaksi 

esimiesten koulutusta. Vuonna 2014 otimme käyttöön 

turvallisuusjohtamisen palautetyökalun, jolla keräämme palautetta 

esimiesten alaisilta ja työtovereilta heidän 

turvallisuusjohtamisestaan. Palauteraportin perusteella esimiehet 

voivat kehittää turvallisuusjohtajan ominaisuuksiaan. Palautetta 

käydään läpi myös pienryhmävalmennuksissa sekä 

kehityskeskusteluissa.” 

”Turvallisuus on erottamaton osa KONEen strategiaa ja yksi 

liiketoimintamme kulmakivistä. Siksi se on asetettu etusijalle 

kaikessa toiminnassamme. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa 

kaikille työntekijöillemme, laitteidemme käyttäjille ja 

yhteistyökumppaneille. Työskentelemme tavoitteen 
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saavuttamiseksi kehittämällä jatkuvasti työntekijöitämme ja 

prosessejamme, tekemällä yhteistyötä kumppaniemme kanssa ja 

viestimällä aktiivisesti laitteiden turvallisesta käytöstä 

loppukäyttäjille. Turvallisuus on kiinteä osa kaikkia KONEen 

prosesseja, ja pyrimme varmistamaan, että jokaisella 

työntekijällämme on tarvittava osaaminen omien työtehtäviensä 

ammattimaiseen ja turvalliseen suorittamiseen. KONEen 

työntekijöille järjestetään työterveys- ja turvallisuuskoulutusta, ja 

turvallisuus on tärkeä osa kaikkea tuotteisiin ja toimintoihin liittyvää 

koulutustamme. Turvallisuudesta viestitään myös jatkuvasti 

kenttätyöntekijöille viikko- ja kuukausipalavereissa.” 

 

4.3.4 Koulutus (LA9 – LA11) 

 

GRI -raportoinnissa seurataan keskimääräisiä koulutustunteja vuodessa 

henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin, 

osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyviä ohjelmia, jotka 

tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen 

päättymistilanteissa sekä säännöllisten kehityskeskustelujen piirissä olevan 

henkilöstön osuutta. 

Osaamispääoma on erittäin merkittävässä roolissa arvioitaessa organisaation 

mahdollisuuksia menestyä. Osaamisen kehittämisellä on yhteys myös 

yrityksen houkuttelevuuteen työpaikkana sekä henkilöstön 

etenemismahdollisuuksiin ja työtyytyväisyyteen. Henkilöstön suoritusten 

säännöllinen arviointi on tärkeää sekä yksittäisten työntekijöiden kehittymisen 

kannalta että koko organisaation tavoitteiden saavuttamisen kannalta.  

Suoritusarvioinnit ja kehityskeskustelut vaikuttavat yleensä myönteisesti myös 

henkilöstötyytyväisyyteen. (Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000 – 

2016, 29 – 31; Niskala et al 2013, 190 – 197, 338 - 349) 
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Tutkimuskohteet kuvasivat tämän osa-alueen hyvin kattavasti, erityisesti 

osaamisen kehittämisen ja kehityskeskustelujen osalta. Koulutustunteja sekä 

sukupuolen että henkilöstöryhmien osalta ei raportoinut kukaan. Ainoastaan 

Elisa ja Orion ilmoittivat, että he tilastoivat koulutuksia työntekijäkohtaisesti. 

Muissa yrityksissä tämä oli jätetty raportoimatta tai tietoa ei ollut saatavilla 

omista järjestelmistä. 

Osaamisen kehittäminen on tärkeää yrityksen kilpailukyvyn kannalta. 

Pääsääntöisesti osaamisen kehittäminen lähtee yrityksen omista tavoitteista ja 

tukee niiden toteutumista. Henkilöstön ammatillisen ja strategisen osaamisen 

kehittämisellä tuetaan liiketoiminnan lyhyen sekä pitkän aikavälin tavoitteiden 

saavuttamista sekä edistetään työn mielekkyyttä. Työntekijöiden kannalta se 

voidaan nähdä myös kannustintekijänä: osallistumalla yrityksen tarjoamiin 

kehitysohjelmiin työntekijä vahvistaa omaa rooliaan ja päämääriään. 

Osaamisen kehittäminen seuraa työntekijöitä läpi koko työuran. Tärkeitä 

tekijöitä ovat mm. toimiva palautekulttuuri, säännölliset kehityskeskustelut, 

kannustava esimiestyö, valmennus- ja kehitysohjelmat, kehittymistä suosiva 

palkitsemisjärjestelmä sekä työnkierto. (Juutinen ja Steiner 2010, 177 - 181) 

Osaamisen kehittäminen nousi esiin kaikkien yritysten toimintatavoissa. 

Osaamisen tarve selvitetään yleisimmin esimiehen ja alaisen välisessä kehitys- 

tai tavoitekeskusteluissa, joka on tärkeä vuorovaikutuskanava. Keskustelussa 

käydään läpi työntekijän henkilökohtaista kehittymistä, vahvuuksia sekä 

kehittymisen alueita, uratoiveita, arvioidaan hänen suoritustaan sekä sovitaan 

motivoivat kehittymisen alueet ja tavoitteet. Kaikki yritykset ovat kirjanneet 

kehitys- ja tavoitekeskustelut toimintatapoihinsa.  

 

”Tavoitteenamme on, että jokaisessa tehtävässä työskentelee 

siihen parhaiten sopiva ammattilainen, jolla on tehtävän 

edellyttämät taidot. Edistämme tavoitetta järjestämällä vähintään 

kahdesti vuodessa työntekijän ja esimiehen välisen 

kehityskeskustelun. Vuonna 2014 yli 90 % kehityskeskustelujen 
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piiriin kuuluvista toimihenkilöistä ja yli 82 % työntekijöistä osallistui 

säännöllisiin suorituksen ja urakehityksen arviointeihin. 

Tavoitteenasetannan ja tehtävänkuvauksen tarkistuksen lisäksi 

KONEen esimiehiä ohjeistetaan keskustelemaan myös työntekijän 

hyvinvoinnista. Tärkeitä aiheita keskusteluissa ovat myös 

urakehitys ja kasvumahdollisuudet. Raportointikauden aikana 

kehityskeskustelujen laatua parannettiin entisestään, ja 

kannustimme kaikkia työntekijöitämme laatimaan oman 

henkilökohtaisen kehityssuunnitelman.” 

 

Työnkierto osana osaamisen kehittymistä oli useimpien yritysten 

toimintatapana. Työnkierto mahdollistaa työntekijän ammatillisen kehittymisen, 

syventää osaamista sekä luo monipuolisia uusia mahdollisuuksia yrityksen 

sisällä. Työnkierron avulla sitoutetaan ja kehitetään henkilöstöä. Esim. Neste 

on määritellyt pitkäkestoinen työnkiertoa koskeva vuositavoitteen, joka on 6 – 8 

%. Vuonna 2014 uusiin tehtäviin vaihtoi 9,1 % henkilöstöstä. Elisalla 

työnkiertoon osallistui vuoden 2014 aikana 210 työntekijää. Työnkiertoa 

koskevat tarpeet ja halukkuus kartoitetaan yleensä kehityskeskusteluissa ja 

uusien tai vapautuvien työpaikkojen täyttämisessä etusija on usein yrityksen 

palveluksessa olevilla, tehtäviin soveltuvilla työntekijöillä. Avoinna olevista 

työpaikoista ilmoitetaan yrityksen sisäisissä viestintäkanavissa kuten 

intranetissä.  

 

”Kannustamme kaikkia elisalaisia laajentamaan osaamistaan 

tehtävänkierrolla. Vuoden 2014 aikana tehtävänkiertoon osallistui 

210 elisalaista. Uudessa laissa määritellyn osaamisen 

kehittämisen toimintamallin myötä koulutusten tuntimääriä sekä 

koulutussuunnitelmia seurataan työntekijäkohtaisesti erityisen 

tarkasti. Koulutuksen tilastointi koskee emoyhtiötä, tytäryhtiöiden 

raportointia kehitetään. Vuonna 2014 elisalaiset Suomessa saivat 
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koulutusta keskimäärin 33 tuntia henkilöä kohden. Tämä ylittää 

merkittävästi niistä verovähennykseen oikeuttavien tuntien määrän 

(18,6). Kehitämme tavoitteellisesti ja strategian mukaisesti 

työntekijöiden ammatillista osaamista. Järjestämme monipuolisesti 

koulutusta jokaiselle organisaatiotasolle myös tytäryhtiöissä 

ammatillisten taitojen, asiakaspalvelun, myynnin, palveluiden, 

tuotteiden, teknologioiden ja järjestelmien kehittämiseksi.” 

 

Nykyisen ajattelun mukaan jokainen on vastuussa omasta ja yhteisönsä 

osaamisen kehittymisestä, ja kehittymisen prosesseja tuetaan yrityksissä 

johtamisella, rakenteilla ja toimintamalleilla. Osaamisen ajan tasalla 

pitämisestä on useimmissa yrityksissä tullut luonnollinen osa palkkatyön 

velvollisuuksia. Vastuu on siis yhteinen. Yrityksen on luotava oppimiselle 

suotuisia edellytyksiä ja mahdollisuuksia.  Osaamisen kehittämisen keinoja 

ovat mm. uuden työntekijän perehdyttäminen ja työnopastus työtehtäviinsä 

sekä työyhteisön jäseneksi, työnkierto, mentorointi, työnohjaus, koulutus, 

itseohjautuva oppiminen, palaverit sekä sisäinen viestintä. (Viitala 2013, 170 - 

207) 

Elisa ja Nokian Renkaat noudattavat henkilöstön kehittämisessä 70–20–10 -

mallia. Mallin mukaan 70 prosenttia oppimisesta tapahtuu itse työtä tekemällä, 

työnkierrossa tai uusien työtehtävien kautta, 20 prosenttia toisilta henkilöiltä 

oppimalla ja vain 10 prosenttia opitaan erilaisissa koulutuksissa tai 

valmennusohjelmissa. 

Orionilla on käytössä 360 ja 180 asteen arviointityökalut, jotka vastaavat 

yrityksen johtamisperiaatteita. 360-arvioinnissa esimies saa palautetta itselleen 

alaisiltaan, kollegoiltaan ja omalta esimieheltään. Palautetta voi kysyä myös 

Orionin ulkopuolisten sidosryhmien edustajilta. Tavoitteena on tukea Orionille 

strategisesti tärkeän partneriyhteistyön kehittämistä. Asiantuntijatehtävissä 

toimivat orionilaiset puolestaan saavat 180-palautteen esimieheltään ja 
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työtovereiltaan. Myös niille tiiminvetäjille, jotka toimivat ilman muodollista 

esimiesasemaa, on oma kyselynsä. 

Ammatillista osaamista on mahdollista kehittää myös erilaisten 

valmennusohjelmien sekä ammattitutkintoryhmien avulla. Mm. Nesteellä ja 

Elisalla on tarjolla erilaisia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja työntekijöilleen. 

Myös johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen panostetaan kaikissa yrityksissä 

vahvasti, ja ne ovatkin useimmiten pakollisia koulutuksia. 

 

4.3.5 Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet (LA12 – LA13) 

 

Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet -näkökulmassa seurataan 

hallintoelinten kokoonpanoa ja henkilöstön jakaumaa henkilöstöryhmittäin 

jaoteltuna sukupuolen, iän, vähemmistöryhmien ja muiden monimuotoisuuteen 

liittyvien indikaattoreiden mukaisesti sekä naisten ja miesten peruspalkkojen 

suhdetta henkilöstöryhmittäin. Tunnuslukujen avulla voidaan arvioida 

tasavertaisten mahdollisuuksien toteutumista. Palkkatasa-arvo on määritelty 

monien maiden tasa-arvoa ja syrjinnän kieltämistä koskevassa 

lainsäädännössä. Palkkatasa-arvo on myös merkittävä työnantajan 

houkuttavuuteen vaikuttava tekijä. (Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000 

– 2016, 29 – 31; Niskala et al 2013, 190 – 197, 338 - 349) 

Yritykset olivat kirjanneet moniarvoisuuden ja tasa-arvon tukemisen osana 

henkilöstöä koskevia toimintatapoja kattavasti.  

Hallintoelinten kokoonpanot esiteltiin raporteissa kaikkien yritysten osalta myös 

hyvin.  

Henkilöstön jakaumasta esitettiin pääosin ainoastaan naisten ja miesten 

osuudet henkilöstöryhmittäin tai yksiköittäin, henkilöstön ikä- ja 

sukupuolijakaumat sekä sukupuolijakaumat yrityksen johdossa. Ainoastaan 
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Lassila&Tikanoja Oyj raportoi tunnusluvuissaan ulkomaalaistaustaisten 

työntekijöiden osuuden koko henkilöstöstä. 

 

Kuva 6. Naisten ja miesten osuudet Atrian liiketoiminta-alueilla 

(Atrian yritysvastuuraportti 2014) 

 

 

Kuvio 7. Kone Oyj:n henkilöstö 2014 

(Yritysvastuuraportti, Kone 2014) 

Monimuotoisuutta on se, että yhä useammassa yrityksessä henkilökuntaan 

kuuluu monia kansallisuuksia, uskontoja, kulttuureja, sukupuolista 

suuntautuneisuutta tai eri vammaisryhmiä edustavia henkilöitä, mikä on 
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nähtävä yrityksen voimavarana. Tasainen naisten ja miesten samoin kuin eri-

ikäisten osuus henkilöstössä edistää hyvän työyhteisön muodostamista. 

(Juutinen ja Steiner 2010, 177 - 181) 

Monimuotoisuus koetaan tutkimuskohteissa tärkeäksi aihealueeksi.  Tasa-

arvokysymykset on kirjattu yritysten eettisiin toimintaperiaatteisiin tai 

sääntöihin. Mm. Elisa mainitsi raportissaan, että se päivittää vuosittain tasa-

arvoa koskevat tavoitteensa, jotka perustuvat yrityksen tasa-arvoperiaatteisiin. 

Vuonna 2014 yrityksessä hyväksyttiin tavoitteet mm. palkka-tasa-arvosta, 

naisten osuudesta johtoryhmissä, kielellisten esteiden pienentämisestä sekä 

tasapuolisista etätyömahdollisuuksista. Nesteen vuoden 2014 painopisteitä 

olivat palkkausjärjestelmiin ja tasa-arvoon liittyvän tietoisuuden lisääminen, 

tietoisuutta edistettiin mm. ottamalla tasa-arvoasiat mukaan uusien esimiesten 

valmennusohjelmaan. Yritykset tutkivat työntekijöiden tasa-arvokokemuksia 

myös osana henkilöstötutkimuksia.  

 

”Henkilöstön yhdenmukainen ja tasa-arvoinen kohtelu on 

yhtiöllemme tärkeää, koska uskomme, että tasaveroinen 

työyhteisö motivoi henkilöstöämme ja vaikuttaa siten yrityksemme 

kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Yksi osoitus tasa-arvoisuudesta 

on se, että koko henkilöstömme on yhtiömme optio-ohjelman sekä 

bonusjärjestelmän piirissä. Nokian Renkaat” 

”Haluamme, että KONE on erinomainen työpaikka, ja haluamme 

kehittää työntekijöidemme osaamista ja sitouttaa ja kannustaa 

heitä erinomaisiin suorituksiin. Noudatamme kaikessa 

toiminnassamme korkeita eettisiä periaatteita. Työntekijöillämme 

on oikeus turvalliseen ja terveelliseen, henkilökohtaista 

hyvinvointia edistävään työympäristöön, jossa syrjintä on kielletty. 

Monimuotoisuus on meille tärkeää. Meillä on selkeät säännöt ja 

ohjeet eettisistä liiketoimintatavoista, ja ne ovat helposti koko 

henkilöstön saatavilla.” 
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Palkkaus sekä palkitseminen ovat tärkeä osa henkilöstövoimavarojen 

johtamista että onnistunutta henkilöstöpolitiikkaa. On elintärkeää, että yritys on 

laatinut palkitsemisstrategiansa hyvin, koska sen tehtävä on turvata yrityksen 

menestyminen markkinoilla. (Viitala 2013, 138 - 147) 

Palkitseminen on myös yksi tärkeimmistä yritysvastuun tavoitteista liittyen 

henkilöstöjohtamiseen. Sen avulla voidaan tukea vastuullisten käytäntöjen 

juurtumista. Myös palkitsemisjärjestelmän oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys 

ovat itsessään osa yrityksen yritysvastuuta. Palkitsemisjärjestelmien avulla 

henkilöstöä motivoidaan ja kannustetaan siten, että asetetut tavoitteet 

saavutetaan hyvin. Palkitsemisen perusteet johdetaan yrityksen strategiasta ja 

asetetuista tavoitteista. Hyvän palkitsemisjärjestelmän avulla voidaan suunnata 

työntekijöiden työpanos strategian kannalta keskeisiin asioihin. Onnistuessaan 

palkitsemisjärjestelmä sitouttaa yrityksen avainhenkilöt ja saa yrityksen 

näyttämään houkuttelevalta työpaikalta myös muiden silmissä. Pahimmillaan 

palkitsemisjärjestelmä voi toimia myös päinvastoin, kuten ruokkia 

epäoikeudenmukaisuutta. Avainsanoja onnistuneessa 

palkitsemisjärjestelmässä ovat hyvät johtamiskäytännöt, 

palkitsemisperusteiden selkeys ja mittaamisen yksiselitteisyys sekä 

palkitsemiseen liittyvä viestinnän onnistuminen. (Juutinen ja Steiner 2010, 177 

- 181) 

Tutkimuskohteista ainoastaan Neste antoi numeerista tietoa tasa-arvoisesta 

palkitsemisesta. Neste seuraa miesten ja naisten peruspalkkojen keskiarvojen 

suhdetta Suomessa kokoaikaisena työskentelevien ylempien toimihenkilöiden, 

toimihenkilöiden ja työntekijöiden osalta. Vuonna 2014 näissä 

henkilöstöryhmissä naisten ja miesten peruspalkkojen keskiarvojen suhde 

tehtävien vaativuusluokittain ja henkilöstöryhmittäin vaihteli välillä 93–110 % 

(2013: 92–114 %).  

Muissa tutkimuskohteena olevissa yrityksissä naisten ja miesten 

peruspalkkojen suhde jätettiin kokonaan raportoimatta tai tasa-arvoisesta 

palkitsemisesta mainittiin ainoastaan ylätasolla, kuten OP Ryhmässä, Keskolla 
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ja Orionilla siten, että sukupuolella ei ole merkitystä palkan määräytymisessä.  

OP Ryhmässä tasapuolinen kohtelu on keskeinen periaate 

henkilöstöjohtamisessa sekä palkkapolitiikassa, jonka perustana on 

kannustavuus ja oikeudenmukaisuus. Palkkaus perustuu työn vaativuuteen, 

pätevyyteen ja suoriutumiseen. Palkitsemisen perusteena on tavoitteisiin ja 

tuloksiin perustuva suoritusarviointi. Palkkatasa-arvoisuutta tarkastellaan 

vuosittain tehtävän tasa-arvolain mukaisen palkkakartoituksen avulla. 

Kartoituksen tulokset ja niiden perusteella tarvittaessa toteutettavat korjaavat 

toimenpiteet käydään läpi johdon sekä henkilöstön edustajien kanssa. 

Keskossa palkkauksen tasa-arvoa tarkastellaan vuosittaisten yhtiökohtaisten 

tasa-arvosuunnitelmien osana.  Sukupuoli ei ole palkkaukseen vaikuttava tekijä 

eikä merkittäviä eroja ole havaittu vertailukelpoisten tehtävien osalta. Tasa-

arvosuunnitelmissa pyritään edistämään palkkatasa-arvon toteutumista niiden 

tehtävien osalta, joissa vertailujen tekeminen on mahdollista. Orionilla 

sukupuolella ei ole merkitystä palkan määräytymisessä. Yritys tarkastelee 

palkkatasa-arvoisuutta vuosittain tehtävän tasa-arvolain mukaisen 

palkkakartoituksen avulla. Tehty selvitys ja tarvittaessa korjaavat toimenpiteet 

käydään johdon ja luottamushenkilöiden kanssa läpi. 

Palkitseminen koetaan tärkeäksi henkilöstövastuun osa-alueeksi 

tutkimuskohteissa. Tutkimustuloksissa tuli esiin myös termit palkkatasa-arvo, 

oikeudenmukainen palkitseminen sekä läpinäkyvyys. Koska palkitseminen 

toimii kannustimena hyviin suorituksiin, sen periaatteiden tulisi olla myös 

näkyvillä.  Useimmissa yrityksissä paikallinen työlainsäädäntö sekä mahdolliset 

työehtosopimukset määrittelevät minimipalkkatason, eivätkä nämä yritykset 

määritelleet palkitsemiskäytäntöjään tämän syvemmälle. Osassa yrityksistä 

henkilökohtainen palkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen 

suoriutumisen perusteella, joita ovat mm. tuloksellisuus, osaaminen, työn 

vaativuus, monitaitoisuus, kehityshalukkuus, aloitteellisuus ja yhteistyökyky tai 

yrityksessä olevan kokonaispalkitsemisjärjestelmän avulla, jonka periaatteet 

ovat yhtenäiset kaikille. 
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”Neste Oilissa kannustinjärjestelmät kattavat koko henkilöstön. 

Keskeinen lyhyen aikavälin kannustin on suoritusperusteinen 

palkkiojärjestelmä, jonka uudistetun version otimme käyttöön vuoden 

2014 alussa. Uudistuksen myötä paranivat sekä palkitsemisen 

läpinäkyvyys että tasa-arvo. Nykyisessä palkitsemismallissa korostuu 

entistä enemmän konsernin taloudellinen menestys, koska 

palkitseminen on sidottu konsernin kokonaissuoritukseen. 

Asiantuntijatehtävissä toimivien henkilöiden palkitsemisen osalta 

lisättiin henkilökohtaisten tavoitteiden määrää. Neste Oilissa tärkeä 

pitkän aikavälin kannustin on yhtiön henkilöstörahasto, johon kuuluvat 

kaikki Suomessa työskentelevät nesteoililaiset, lukuun ottamatta 

osakepalkkio-ohjelmien piiriin kuuluvia henkilöitä. Vastaavaa rahastoa 

ei ole tällä hetkellä käytössä yhtiön muissa toimintamaissa.”. 
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

5.1 Yhteenveto 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mihin tutkimuskohteina olevien 

yritysten yhteiskuntavastuutyö perustuu, miten yritykset toteuttavat vastuullista 

henkilöstöjohtamista sekä mitä olennaisia henkilöstöön liittyviä sosiaalisen 

vastuun osa-alueita tulee esiin yritysten yritysvastuuraporteissa. Teoreettisena 

viitekehyksenä oli vastuullinen henkilöstöjohtaminen. Yritysvastuun 

ymmärtäminen käsitteenä oli myös tärkeä osa viitekehystä. Tutkimusaineistona 

olivat yhdeksän suomalaisen suuryrityksen yritysvastuuraportit, jotka kerättiin 

internetissä saatavilla olevista yritysten vastuulliseen liiketoimintaan liittyvistä 

aineistoista. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena 

sisällönanalyysin avulla. 

 

Yritysvastuuraportoinnin merkitys on kasvanut suomalaisissa yrityksissä. 

Vastuullinen liiketoiminta vaikuttaa suoraan yrityksen kilpailukykyyn, 

menestykseen, sidosryhmäsuhteiden vahvistamiseen sekä kestävän arvon 

luomiseen. Tutkimustuloksia aiheesta ovat julkaisseet mm. 

PricewaterhouseCoopers Oy sekä Suomen johtava vastuullisen 

yritystoiminnan verkosto FIBS ry. 

PwC:n yritysvastuubarometri on Suomen laajin yritysvastuututkimus, joka 

toteutetaan arvioimalla tutkimuskohteiden verkkosivut, yritysvastuuraportit sekä 

vuosikertomukset. FIBSin yritysvastuututkimus on puolestaan laajin 

suomalaisten suuryritysten vastuullisuutta kartoittava haastattelututkimus, 

jossa selvitetään suomalaisten suuryritysten yhteiskuntavastuutoiminnan 

käytäntöjä, tavoitteita, vaikutuksia, haasteita ja tulevaisuuden suunnitelmia.  

Näiden tutkimustulosten perusteella yritysvastuusta raportoivat suomalaiset 

yritykset jakautuvat entistä selkeämmin kahteen ryhmään: 

edelläkävijäyrityksiin, jotka hakevat yritysvastuusta kestävää kasvua, uusia 
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liiketoimintamahdollisuuksia ja kustannussäästöjä sekä yrityksiin, joille 

yritysvastuu perustuu vaatimusten noudattamiseen ja uusien 

raportointivaatimusten täyttämiseen. Harva yritys raportoi tietoja kattavasti 

integroidun raportoinnin mallin mukaisesti. Tämän lisäksi oikeudenmukaisiin 

toimintatapoihin ja työelämäkäytäntöihin liittyvät vastuullisuusteemat, kuten 

yritysten veronmaksu ja korruption torjunta sekä työhyvinvointi, 

yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin. Myös 

aiempaa useampi yritys kehittää yritysvastuun johtamista. 

Tutkimuskohteena olevien yritysten vastuullisuusohjelmat noudattivat 

yritysvastuun periaatteita. Vastuullisella yrityksellä on vastuu oman toimintansa 

taloudellisista, ekologisista sekä sosiaalisista vaikutuksista yhteiskunnalle ja 

sidosryhmille. Yritysvastuun merkitys koettiin kaikissa tutkimuskohteissa 

tärkeäksi ja se oli osa jokapäiväistä tekemistä.  Vastuullisuuden kehittäminen 

oli päivittäistä toiminnan johtamista ja yritykset seurasivat vastuullisuuden 

strategisten tavoitteiden toteutumista systemaattisesti. Kaikkien 

tutkimuskohteena olevien yritysten yritysvastuutyö perustui lähtökohtaisesti 

yrityksen arvoihin, strategiaan sekä organisaatiokulttuuriin. 

Yritysten yritysvastuun strategisesta johtamisesta vastasi pääsääntöisesti 

yrityksen johtoryhmä tai -kunta. Yritysvastuun operatiivinen johtaminen toteutui 

osana normaalia liiketoiminnan johtamista. Useimmissa yrityksissä oli lisäksi 

yritysvastuun ohjausryhmä, jonka vastuulla oli tarkastella yritysvastuun 

näkökohtia, kehittää yritysvastuuta ohjaavia periaatteita, ohjata ja koordinoida 

käytännön toimenpiteitä sekä asettaa yritysvastuutyön tavoitteet sekä seurata 

ja tarvittaessa tukea niiden toteutumista. Kahdeksassa yrityksessä 

henkilöstöjohtaja tai henkilöstöstä vastaava henkilö kuului yrityksen 

johtoryhmään.  

Sidosryhmillä on keskeinen rooli yritysvastuun johtamisessa. Tutkimuskohteet 

kuvasivat sidosryhmiään hyvin kattavasti. Tärkeimmät sidosryhmät olivat 

henkilöstö, asiakkaat, osakkeenomistajat, media, palveluntuottajat, 

yhteistyökumppanit sekä viranomaiset.  
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Tässä tutkimuksessa keskityttiin yritysten sidosryhmistä ainoastaan 

henkilöstöön. Yritykset kuvasivat henkilöstöön liittyvät tavoitteet sekä 

olennaiset asiat kattavasti. Kaikki yritykset kirjasivat tavoitteisiinsa olla haluttu 

ja kiinnostava työpaikka, toimialansa houkuttelevin, arvostetuin ja 

vetovoimaisin työnantaja sekä hyvin toimiva työyhteisö, jolla on tyytyväiset 

työntekijät, hyvä työskentelyilmapiiri sekä ammattitaitoinen ja osaava 

esimiestyö. Työnantajakuvan vaaliminen on hyvin tärkeää ja siitä pyritään 

huolehtimaan laadukkaalla henkilöstöjohtamisella, johon kuuluu selkeät 

toimintatavat ja prosessit. Taatakseen riittävän ja osaavan henkilöstön yritysten 

on panostettava osaamisen ja johtamisen kehittämiseen. 

 

Myös olennaisuusarviointi on keskeinen osa yritysvastuuta. Olennaisuuden 

arviointi auttaa keskittämään yrityksen voimavarat niihin asioihin, joilla on 

eniten vaikutusta tai joita sidosryhmät pitävät tärkeimpinä. Olennaisuusarviot 

ohjaavat yritysten yritysvastuu- ja sidosryhmätyöskentelyä. Tutkimuskohteiden 

olennaisuusarvioista nousivat tärkeimpinä näkökohtina esiin taloudellinen 

kannattavuus, tuotteiden ja palveluiden turvallisuus ja ympäristöystävällisyys 

sekä työturvallisuus. Henkilöstöön liittyvistä sosiaalisen vastuun osa-alueista 

nousivat vahvimmin esiin osaamisen kehittäminen, moniarvoisuus ja tasa-arvo, 

työhyvinvointi, esimiestyö ja johtaminen, palkitseminen sekä työturvallisuus ja 

– terveys.  

 

5.2 Johtopäätökset 

 

Yritysvastuuraportoinnin merkitys oli kaikille tutkimuskohteille tärkeä, ja 

yritykset ovat sitoutuneet yhteiskuntavastuuasioihin vahvasti. Vastuullisuuteen 

liittyvät tiedot olivat helposti kaikkien saatavilla internetissä. Koska tiedot ovat 

julkisia, niiden seuranta luo uuden tavan jakaa liiketoiminnan kehittämisen 

kannalta tärkeää tietoa yrityksen sisällä sekä tärkeille sidosryhmille. Samalla 

vastuullisuus voidaan integroida osaksi yrityksen liiketoimintaprosesseja 
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tuottamaan yritystaloudellisesti kestävää arvoa ja vahvistamaan kilpailukykyä. 

Avoimuus yrityksen vastuullisuusnäkökohdista ja tavoitteista ovat selkeä 

kilpailuvaltti. 

Havaintojen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että vastuullisuuden 

johtaminen tai suhtautuminen yritysvastuuraportointiin oli yrityksissä vielä eri 

tasoilla. Edelläkävijäyritykset kuten Kesko ja Neste erottuivat joukosta 

yritysvastuuraporttien sisällön ja laadun osalta. Yritykset hakivat 

yritysvastuusta selvästi kestävää kasvua. Keskon yhteiskuntavastuun visio 

onkin olla kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla kaupan alan edelläkävijä 

maailmassa, ja Neste valittiin jo 11. kerran maailman sadan vastuullisimman 

yrityksen Global 100 – listalle. Osa yrityksistä, kuten Elisa oli raportoinut 

vastuullisuudestaan vasta vähän aikaa, ja haki vielä omaa muotoaan tai sitten 

raportointi perustui ainoastaan vaatimusten noudattamiseen. Tämä näkemys 

tuli esiin myös monen muun yrityksen kohdalla. 

Tutkimustuloksissa ei ollut nähtävissä poikkeavuutta siinä, mihin 

yritysvastuutyö perustuu. Kaikkien tutkimuskohteena olevien yritysten 

yritysvastuutyö oli olennainen osa yrityksen arvoja, strategiaa sekä 

organisaatiokulttuuria. Yritysten vastuullisuustyötä ohjasivat lainsäädäntö, 

yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet ja politiikat sekä eettiset ohjeistot. 

Koska olin valinnut tutkimuskohteikseni suomalaisia suuryrityksiä, jotka 

raportoivat yritysvastuustaan GRI -raportointiohjeistuksen mukaan, tuloksia oli 

helppo vertailla ja analysoida. GRI -raportointi mahdollistaa kuitenkin sen, että 

yrityksillä on mahdollisuus raportoida yritysvastuuasioitaan oman harkintansa 

mukaan. Tämä näkyi siinä, että kaikkiin henkilöstöön liittyviin sosiaalisen 

vastuun osa-alueisiin ei ollut saatavilla täydellistä vertailua. Lisäksi viisi yritystä 

käytti vielä GRI 3 -ohjeistusta, joka toi hieman poikkeavuutta raporttien 

sisältöön, mutta sillä ei ollut merkitystä tulosten analysoinnissa, koska 

tunnusluvut saivat vertailukelpoisiksi tutkimustaulukossa. Tutkimuskohteena 

olevista yrityksistä ainoastaan Kesko ja Orion esittivät GRI -ohjeiston 

tunnuslukujen lisäksi myös kuvauksen jokaisesta raportoimastaan 
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tunnusluvusta oman organisaation näkökulmasta. Tämä oli lukijan kannalta 

erittäin havainnollista sekä positiivisesti erottuva tekijä verrattuna muihin 

raportteihin. Muut yritykset kuvasivat ja esittivät tunnuslukunsa osana 

sosiaalisen vastuun osiota. 

Henkilöstöön liittyvän vastuullisuusohjelman sisällön, sen tavoitteet ja 

päämäärät kuvasivat yksityiskohtaisesti L&T, Atria, Neste sekä Kesko. 

Tällainen esittämistapa osoitti sen, että yrityksen strategiset valinnat olivat 

avoimia ja läpinäkyviä, ja niiden tuloksia seurattiin systemaattisesti.    

 

Kolme yritystä varmensi kaikki vastuullisuustietonsa ulkopuolisella 

varmentajalla. Nämä yritykset olivat Neste, Kesko sekä Elisa. Näiden lisäksi 

Kone varmensi kasvihuonepäästöt ja L&T numeeriset ympäristövastuutiedot 

osana yritysvastuuraporttiaan. Ulkoinen varmennus parantaa yrityksen 

yritysvastuutietojen laatua ja luotettavuutta. Varmennus lisää myös yrityksen 

raportoinnin uskottavuutta ja ohjaa riskienhallinnan toimenpiteitä tunnistettuihin 

kehityskohteisiin.  

Koska kaikki yritykset edustivat eri toimialoja, tutkimustuloksista ei ollut 

mahdollista tehdä yhdenmukaisia, tiettyyn toimialaan liittyviä johtopäätöksiä. 

Tutkimustuloksista löytyi kuitenkin hyvin paljon yhteneväisyyksiä henkilöstöön 

liittyvissä vastuullisuusohjelmissa sekä olennaisuusarvioissa eli henkilöstö 

koettiin yhdeksi tärkeimmistä sidosryhmistä toimialasta riippumatta.  

Yritykset olivat kirjanneet tavoitteisiinsa olla haluttu ja kiinnostava työpaikka, 

toimialansa houkuttelevin, arvostetuin ja vetovoimaisin työnantaja sekä hyvin 

toimiva työyhteisö, jolla on tyytyväiset työntekijät, hyvä työskentelyilmapiiri 

sekä ammattitaitoinen ja osaava esimiestyö. Työnantajakuvan vaaliminen oli 

hyvin tärkeää ja siitä pyrittiin huolehtimaan laadukkaalla henkilöstöjohtamisella, 

johon kuuluu selkeät toimintatavat ja prosessit. Taatakseen riittävän ja osaavan 

henkilöstön yritysten on panostettava osaamisen ja johtamisen kehittämiseen. 

Osaava henkilöstö on kilpailuetu. Kaikki tutkimuskohteet kuvasivat yhtenä 

tärkeimmistä päämääristään henkilöstön kehittymisen, työhyvinvoinnin, tasa-
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arvoiset työskentelymahdollisuudet sekä johtamisen ja esimiestyön 

kehittämisen. Muita tärkeitä tavoitteita olivat palkitseminen sekä työterveys ja – 

turvallisuus.  

Yritykset kuvasivat henkilöstöön liittyvät sosiaalisen vastuun osa-alueet 

kattavasti ja monipuolisesti. Myös yrityksen henkilöstöstrategia, 

henkilöstöjohtamisen tavoitteet sekä toimintatavat oli kuvattu kaikissa 

yrityksissä hyvin. Mm. Atria ja Neste kertoivat omista toimintamalleistaan 

avoimesti. Molempien yritysten toimintamallit perustuivat yritysten arvoihin ja 

ne oli määritelty henkilöstön kanssa käytyjen yhteisten arvokeskustelujen tai 

kyselyjen pohjalta. Nesteen Way Forward -toimintamallin kantavana 

ajatuksena on kehittää yrityksestä entistä kannattavampi, asiakaslähtöisempi ja 

turvallisempi yhtiö, jossa henkilöstö viihtyy ja voi hyvin. Atria Tapa Toimia-

toimintaperiaatteet heijastavat henkilöstön omia näkemyksiä siitä, mitä 

atrialaiset arvostavat työpaikassaan, mitkä ovat yhteiset toimintaohjeet 

työpaikalla sekä mitä odotuksia on yhteistyökumppaneita kohtaan.  

Tärkeä havainto tutkimusaineistoista oli se, että yritykset ovat sitoutuneet 

vastuulliseen liiketoimintaan ja sen kehittämiseen. Yrityksen johto on 

aktiivisesti mukana yritysvastuutyössä, ja kahdeksassa yrityksessä 

henkilöstöjohtaja tai henkilöstöstä vastaava henkilö kuului yrityksen 

johtoryhmään. Tämä kertoo siitä, että yritysvastuu ja vastuullinen 

henkilöstöjohtaminen ovat tärkeä osa yritysten strategisia valintoja. 

Yritysvastuun onnistumisen ja kehittämisen kannalta on tärkeää että yrityksen 

johto on sitoutunut siihen. 

Tutkimuskohteena olevat yritykset kuvasivat olennaisuuden määrittelynsä 

yritysvastuuraporteissaan hyvin. Olennaisuusarvion esitystapa oli erityisen 

onnistunut yrityksissä, jotka myös esittivät olennaisuusmatriisinsa 

yritysvastuuraportissaan. Olennaisuusmatriisi helpottaa ja yksinkertaistaa 

yrityksen olennaisten asioiden havaitsemista ja on sidosryhmien ja sijoittajien 

näkökulmasta konkreettinen ja selkeä lähestymistapa. Olennaisuusmatriisin 
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esittivät yritysvastuuraporteissaan Kesko, Kone, L&T, Neste, Nokian Renkaat 

sekä OP Ryhmä.   

Lopputuloksena voi todeta, että tutkimusongelma osoittautui mielenkiintoiseksi. 

Tietojen kerääminen sekä niiden analysointi oli suhteellisen helppoa, koska 

tutkimusaineistoa oli hyvin saatavilla ja aineistomuoto oli tutkimuskohteissa 

hyvin strukturoitua. Tutkimustiedon analysointia helpotti aineiston 

luokitteleminen ja sitä kautta yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien etsiminen. 

Luokittelu tapahtui siten, että etsin tutkimusaineistoista yritysten olennaiset 

henkilöstöön liittyvät sosiaalisen vastuun osa-alueet ja järjestin ne esiintymien 

mukaan tärkeysjärjestykseen. Lisäksi tein sosiaalisen vastuun GRI -

tunnusluvuista erillisen taulukon, johon lisäsin yritysten raportoimat 

tunnusluvut. Tällä tavalla sain tuloksen myös niiden merkityksestä ja 

tärkeydestä yritykselle. Tutkimuksen luotettavuutta pyrin lisäämään suorilla 

lainauksilla yritysvastuuraporteista. 

Aiempia tutkimuksia henkilöstöön liittyvästä sosiaalisen vastuun tarkastelusta 

osana yritysvastuuraportointia ei ollut juuri saatavilla, ja se näkyy myös 

tutkimuskirjallisuuden vähäisyydessä. Yhteiskuntavastuusta ja sen eri osa-

alueista löytyi paljon tutkimustietoa, kirjallisuutta sekä tieteellisiä artikkeleita oli 

myös hyvin saatavilla.  

Lisää ulottuvuutta aiheen tarkasteluun voisi saada jatkotutkimuksella siitä, 

miten yritysvastuu näkyy yrityksen arjessa ja johtamisessa. Tutkimus 

toteutettaisiin henkilöstökyselynä sekä haastattelemalla pikkujoukkoa. Näitä 

tuloksia verrattaisiin yrityksen vastuullisuusohjelmaan ja sen tavoitteisiin. 

Laajempana versiona saman kyselyn voisi toteuttaa yrityksen tärkeimmille 

sidosryhmille. 

Toinen jatkotutkimusaihe voisi olla toimialakohtainen vertailu henkilöstöön 

liittyvästä vastuullisesta liiketoiminnasta sekä vastuullisuusohjelmista osana 

yritysvastuuraportointia. 



86 

 

 

 

Kolmas jatkotutkimusaihe voisi olla yrityksen työhyvinvointikyselyn tulosten 

vertaaminen yrityksen vastuullisuusohjelman tavoitteisiin ja sekä niiden 

toteutumiseen. 
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