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Vastuullisuus ja yritysvastuusta raportoiminen on kasvattanut voimakkaasti 

merkitystään 2000-luvun alusta lähtien. Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia, 

miten yritysvastuuraportointi on kehittynyt suomalaisissa pörssilistatuissa 

teollisuuden alan yrityksissä vuodesta 2008 vuoteen 2014. Yritysvastuu ja siitä 

raportoiminen jaetaan yleisesti kolmeen osa-alueeseen GRI-viitekehyksen 

mukaisesti, minkä pohjalta luotiin tutkimukselle analysointiviitekehys. Viitekehyksen 

avulla kahden eri toimialan yrityksen vastuuraportteja tutkittiin kvalitatiivisella 

tutkimusotteella. Tarkemmin sanottuna empiirisen aineiston analysointi toteutettiin 

sisällönanalyysin menetelmällä. Analyysin avulla pyrittiin löytämään 

yritysvastuuraportoinnin erityispiirteitä vuonna 2008 ja 2014. Tämän lisäksi 

analysoitiin vastuuraportoinnissa tapahtunutta muutosta ja tehtiin vertailevaa 

tutkimusta yrityksistä toimialoittain ja kokoluokittain. Tulokset osoittivat 

yritysvastuuraportoinnin kehittyneen positiivisesti vuodesta 2008 vuoteen 2014 

jokaisen osa-alueen kohdalla. Yhä enenemissä määrin yrityksen käyttävät myös 

GRI-viitekehystä raportointinsa tukena. GRI:n ja vastuuraportoinnin kehittymisellä 

nähtiin olevan yhteys. Toimialojen ja yritysten koon välillä voitiin nähdä yhteys 

raportoinnin kehittymisen suhteen, mutta toimialojen sisällä oli kuitenkin vaihtelua 

raportoinnin laadun ja laajuuden osalta. Vastuuraportoinnissa oli nähtävissä yhä 

suurempi keskittymien ympäristövastuun sekä sosiaalisen vastuun teemoihin 

taloudellisen vastuun raportoinnin jäädessä vähemmälle huomiolle.
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Interest in CSR and CSR reporting has significantly increased in the 21st century. 
The purpose of this research is to find out, how the reporting of corporate social 
responsibility has developed in Finnish stock listed companies in two different in-
dustry sectors. The time frame of the research is limited to years 2008 and 2014. 
According to GRI framework, corporate social responsibility is divided into eco-
nomic, social, and environmental responsibilities. The theoretical framework of this 
research is based on the GRI framework. By using the framework, it was possible 
to explore CSR reports of companies from two different industrial sectors with qual-
itative research method. The analysis of the empirical material was conducted with 
content analysis. The purpose of the chosen research method was to find special 
features from corporate social responsibility reporting in 2008 and 2014. Further-
more, the change and development of CSR reporting was analyzed by comparing 
companies of different sizes and industrial areas. The results of the research prove 
that the CSR reporting has experienced positive development from 2008 to 2014 on 
every area of GRI framework. Companies seem to use GRI framework as the base 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Yritysten vastuullinen toiminta ja yritysvastuusta raportoiminen ulkoisille 

sidosryhmille on kasvattanut voimakkaasti merkitystään 2000-luvun alusta lähtien 

erityistesti suurten yritysten keskuudessa. Kehitystä on ollut vauhdittamassa 

globalisaatio ja sen myötä kasvava yritysten sidosryhmien joukko, sidosryhmien 

kasvava kiinnostus ja arvostus vastuullista yritystoimintaa kohtaan sekä 

julkisuudessa olleet yritysskandaalit. Viime vuosina julkisuudessa on käyty 

keskustelua muun muassa veroparatiiseissa toimivien yritysten eettisyydestä ja 

lapsityövoiman käytöstä suurissa kansainvälisissä yrityksissä sekä yleisesti 

avoimuudesta yrityksen vastuullisuuteen liittyen. Edellä mainitut tekijät ovat luoneet 

yrityksille painetta saattaa toimintaansa yhä läpinäkyvämmäksi ja avoimemmaksi 

sekä kommunikoida pakollisen taloudellisen tiedon lisäksi myös 

vastuullisuudestaan ulospäin yhä enenemässä määrin. Yrityksen eri sidosryhmiltä 

kohdistuu paineita paljastaa tietoja yritysten vastuullisista tavoitteista ja toimista eikä 

voittoa voi tavoitella ottamatta huomioon vastuullisuutta osana liiketoimintaa ja sen 

kehittämistä. (Isaksson & Steimle 2009, 168; Arvidsson 2010, 339; Muttakin & Khan 

2014, 168) 

 

Eri tieteenalojen tutkijoiden keskuudessa on myös vallinnut kasvava kiinnostus 

aihepiiriä kohtaan. Joidenkin tutkimusten mukaan yritysvastuu on ollut tutkijoiden 

kiinnostuksen kohteena jopa jo 1950-luvulta lähtien (Carroll 1999, 268). 

Yritysvastuusta löytyykin paljon tieteellisiä tutkimuksia eri näkökulmista niin 

lähivuosilta kuin aiemmiltakin vuosikymmeniltä. Erityisesti yritysvastuun käsite ja 

sen ymmärtäminen on herättänyt kiinnostusta tutkijoiden keskuudessa. 

Yritysvastuu käsitteenä nähdään usein monitahoisena eikä käsitteelle ole löydetty 

yksiselitteistä määritelmää tähänkään päivään mennessä huolimatta siitä, että 

yritysvastuun käsitettä on pyritty selittämään lukuisissa eri tutkimuksissa (mm. 

Carroll 1979; O´Dwyer 2003; Garriga & Melé 2004; Dahlsrud 2008; Jackson & 

Apostolakou 2010). Käsitteen määrittelyn vaikeus kuvaa hyvin sitä, miten laaja-
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alaista yritysvastuu on ja sen vuoksi myös hyvin eri tavoin ymmärrettävissä niin 

yksilötasolla kuin yrityksissäkin. Nykyään yritysvastuu on kuitenkin yleisesti tapana 

jakaa kolmeen osa-alueeseen, joita ovat taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja 

sosiaalinen vastuu. 

 

Yritysvastuuraportoinnin juuret ovat jo kahdenkymmenen vuoden päässä. 

Yritysvastuuraportointi on keskeinen yritysvastuuseen liittyvä teema, jolla 

vastuullinen toiminta voidaan integroida osaksi yrityksen liiketoimintaprosesseja. Se 

on yleensä sidosryhmille ulospäin näkyvin elementti, jolla yritys pystyy osoittamaan 

sitoutumistaan kestävän kehityksen periaatteisiin ja eettiseen toimintaan. Tällä 

hetkellä yritysvastuuraportointi on täysin vapaaehtoista toimintaa Suomessa, 

lukuun ottamatta kirjanpitolain toimintakertomukselle asettamia ympäristö- ja 

henkilötietoja koskevia raportointivaatimuksia (KHT-yhdistys 2008, 11). 

Vapaaehtoisuudesta huolimatta yhä useammat yritykset, niin Suomessa kuin 

muualla maailmassa, julkaisevat tilinpäätöksestään erillisiä yritysvastuuraportteja 

tai vaihtoehtoisesti julkaisevat informaatiota vastuullisuudestaan tilinpäätöksen 

yhteydessä. Suurimmista kansainvälisistä yrityksistä jo 64 prosenttia julkaisi tietoja 

yritysvastuullisuudestaan vuonna 2005 (Porter & Kramer 2006, 81) eikä 

yritysvastuuraportoinnin yleistymiselle ole ollut näkyvissä loppua. KPMG:n (2013, 

6-11) tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2013 noin 71 prosenttia maailman 

suurimmista yrityksistä julkaisi yritysvastuuraportin. Samassa tutkimuksessa oli 

tutkittu yritysvastuuraportointia maailman 250 suurimman yrityksen osalta ja näiden 

osalta vastuuraportin julkaisi jo 93 prosenttia kaikista yrityksistä. Tulevaisuudessa 

yritysvastuuraportoinnin yleistymistä tulee entisestään kiihdyttämään se, että 

vuodesta 2017 alkaen voimaan astuva EU-direktiivi edellyttää suuria yrityksiä, 

tiettyjen rajaehtojen täyttäessä, raportoimaan taloudellisesta, sosiaalisesta ja 

ympäristövastuustaan julkisesti. Sääntelyn lisäksi myös yleinen yhteiskunnallinen 

kehitys ja paine luo varmasti myös tulevaisuudessa uusia vastuullisuuteen liittyviä 

odotuksia ja vaatimuksia pienemmillekin yrityksille. (Niskala, Pajunen & Tarna-Mani 

2013, 7; Balanssi 5/2014, 43) 

 

Tähän päivään mennessä yritysten vastuuraportointi on kokenut paljon muutoksia 

ja se on herättänyt paljon mielenkiintoa akateemisten tutkijoiden joukossa. Aiempi 
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tutkimus yritysvastuuraportoinnista on keskittynyt tarkastelemaan muun muassa 

yritysvastuun ja sen raportoinnin hyötyjä, erityisesti raportoinnin vaikutuksista 

yritysten taloudelliseen tulokseen ja kannattavuuteen löytyy lukuisia tutkimuksia 

(mm. Orlitzky, Schmidt & Rynes 2003; Schadewitz ja Niskala 2010) sekä 

yritysvastuun ja siitä raportoimisen motiiveja (mm. Graaflandin & Van de Venin 

2006; Hahn & Mandy 2006; Brønn & Vidaver-Cohen 2009). Kirjallisuudessa on 

myös pyritty selvittämään yritysvastuuraportoinnin käytäntöjä tietyllä aikakaudella 

(mm. Adams & Harte 1998) ja eri toimialoilla (mm. Mikkiliä & Toppinen 2008; Russo-

Spena, Tregua ja Chiara 2016). Myös yritysvastuuraportoinnin kehittymistä on 

useassa tutkimuksessa selvitetty sekä pyritty selittämään raportoinnin 

tulevaisuuden suuntaa (mm. Gray, Kouhy & Lavers 1995; Kolk 2003; Jenkins ja 

Yakovleva 2006). Yleistyvät yritysvastuuraportoinnin aloitteet ja -ohjeistot, kuten 

yleisesti käytetyin Global Reporting Initiativen käyttö raportoinnin tukena, on myös 

herättänyt kiinnostusta akateemisten tutkijoiden keskuudessa. GRI:n käyttöönoton 

hyötyjä on pyritty selvittämään monissa tutkimuksissa sekä tutkimaan siltä kantilta 

parantaako GRI:n käyttö yritysvastuuraporttien läpinäkyvyyttä ja 

vertailukelpoisuutta (mm. Hedberg & Malmborg 2003; Kolk 2003; Toppinen & 

Korhonen-Kurki 2013) 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma ja rajaukset 

Yrityksen raportoivat vastuullisuudestaan hyvin eri tavoin sekä sisällöllisesti, että 

raportin ulkoasun ja asettelun osalta, mikä johtuu osaksi eri toimialojen välisistä 

eroista. Jokin toiselle yritykselle relevantti yritysvastuun raportointikohde, kuten 

työssä tapahtuneiden tapaturmien lukumäärän raportoiminen ei välttämättä jollekin 

eri toimialan yritykselle ole olennainen raportointikohde. Olennaisuuden käsite onkin 

vahvasti sidoksissa yritysvastuuraportointiin, mikä vaikeuttaa yritysten 

vastuuraporttien vertailua varsinkin hyvin erilaisten toimialojen osalta. Toisaalta erot 

yritysvastuuraportoinnissa selittyvät sillä, että joissain yrityksissä vastuullinen 

toiminta on otettu laajasti osaksi liiketoimintaa jo aiemmassa vaiheessa, minkä 

vuoksi toisilla yrityksillä on pidempiaikainen kokemus yritysvastuuraportoinnista ja 

mahdollisesti kehittyneempi tapa raportoida. Yritysvastuuraportointi on kuitenkin 
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kokoajan kasvavassa määrin tullut yhä merkittävämmäksi osaksi suurten yritysten 

liiketoimintaa ja yritysten kokonaisvaltaista johtamista, minkä vuoksi sen tutkiminen 

akateemisesti koetaan tärkeänä. 

 

Tämä tutkimus käsittelee yritysvastuuraportointia kahtena eri vuonna 2008 ja 2014 

sekä pyrkii identifioimaan tällä ajanjaksolla tapahtuneita merkittäviä muutoksia 

raportoinnissa. Tutkimuksen rajaus vuoteen 2008 ja 2014 toteutettiin, koska haluttiin 

tutkia yritysvastuuraportoinnin muutosta 2000-luvulla. Ajanjakson haluttiin kuitenkin 

olevan riittävän pitkä, jotta muutoksen suunta olisi mahdollista paremmin 

identifioida. Voisi ajatella, että yrityksien vastuuraportointi olisi kehittynyt seitsemän 

vuoden tarkastelujakson aikana jopa merkittävästi. Tarkastelujakson alkuun 

sijoittuu Yhdysvalloista lähtöisin oleva maailmanlaajuinen finanssikriisi, joka on 

vaikuttanut varsinkin pörssiyrityksille asetettuihin erilaisiin vaatimuksiin kuten 

kasvaneeseen läpinäkyvyyteen, jolla on ollut varmasti vaikutusta myös Suomessa 

Helsingin pörssissä listattuihin yrityksiin. Tutkimus on rajattu koskemaan suuria 

suomalaisia pörssilistattuja teollisuudenalan yrityksiä. Toimialoiksi on valittu kaksi 

eri toimialaa Helsingin pörssin listalta: teollisuustuotteet ja -palvelut sekä 

perusteollisuus. Päätavoitteena tutkimuksessa on selvittää, miten 

yritysvastuuraportointi on kohdeyrityksissä muuttunut ja kehittynyt vuosien aikana. 

Tutkimuksen tavoitteena on lähtökohtaisesti keskittyä yritysvastuuraporttien 

sisältöön ja tarkastella, onko vastuuraporteissa nähtävissä sisällöllisesti suurta 

muutosta tutkittavalla ajanjaksolla.  

 

Päätutkimuskysymys tutkielmassa on: 

 Miten yritysvastuuraportointi on muuttunut suomalaisissa teollisuudenalan 

pörssiyhtiöissä?  

 

Tutkimuksen tavoitteena on myös vertailla sitä, onko yritysten välillä nähtävissä 

yhtäläisyyksiä tai eroavaisuuksia raportoinnin muutoksessa ja ovatko raportit 

kehittyneet samaan suuntaan tutkimusjoukon erikokoisten ja kahden eri toimialan 

yritysten välillä. Tutkimuksessa pyritään selvittämään yleisesti käytetyn Global 

Reporting Initiativen (GRI) merkitystä yritysten vastuullisuusraportoinnissa sekä 

sitä, miten GRI:n kolmen eri osa-alueen raportointi on kehittynyt.  
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Alatutkimuskysymyksiä, joilla pyritään saavuttamaan parempi ymmärrys 

päätutkimuskysymykseen, ovat:  

 Mikä on ollut GRI:n merkitys yritysvastuuraportoinnissa?  

 Onko eritoimialojen yritysten välillä yhtäläisyyksiä raportoinnin 

muutoksessa?  

 Miten taloudellisesta-, sosiaalisesta- ja ympäristövastuusta raportoiminen on 

painottunut vuonna 2008 ja vuonna 2014? 

 

Tutkimus on rajattu koskemaan suurimpia suomalaisia pörssiyrityksiä ja niiden 

yritysvastuuraportteja, koska ne raportoivat vastuullisuudesta pieniä yhtiöitä 

useammin ja ovat raportoineet todennäköisemmin pidemmän aikaa. Koska 

yritysvastuuraportointi on vapaaehtoista tiedon jakamista, rajauksella suuriin 

yrityksiin saatiin tutkimuksen alussa kohtalainen varmuus siitä, että yritysten 

vastuullisuudesta löytyy sähköisenä materiaalia jo vuodelta 2008 ja yrityksen 

ylipäätänsä ovat raportoineet vapaaehtoisesti vastuullisuudestaan. Isoimpien 

yritysten valintaa puolsi myös PwC:n tekemä tutkimus, jonka mukaan pienet ja 

keskisuuret yritykset olivat vielä vuonna 2011 melko passiivisia 

yritysvastuuraportoijia (PwC 2012, 14). Muidenkin tutkimusten mukaan suuret 

yritykset raportoivat ja julkaisevat vapaaehtoista informaatiota pienempiä yrityksiä 

useammin (Meek, Roberts & Sidney 1995, 558). Tutkimuksia 

yritysvastuuraportoinnin tasosta ja laadusta sekä vertailevia tutkimuksia 

yritysvastuuraportoinnin kehittymisestä on toteutettu maailmanlaajuisesti runsaasti 

(mm. Kolk 2003, Jenkins & Yakovleva 2006; Mikkilä & Toppinen 2008). Tämä 

tutkimus on rajattu koskemaan kuitenkin vain suomalaisia yhtiöitä ja eri maiden 

yritysten väliset erot on jätetty tämän tutkimuksen ulkopuolelle, koska tutkimuksessa 

haluttiin keskittyä nimenomaisesti suomalaiseen kontekstiin, josta ei ole juurikaan 

aiempia tieteellisiä tutkimuksia (mm. Panapanaan, Linnanen, Karvonen ja Phan 

2003).  
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1.3 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja sen tavoitteena on 

tarkastella ja analysoida luonnollista kohdetta tai ilmiötä mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä̈ on ymmärtää̈ ja 

tulkita tutkittavaa ilmiötä eikä todentaa asetettuja hypoteeseja. (Hirsijärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 161) Kvalitatiivinen tutkimusote sopii hyvin tämän tutkimuksen 

tavoitteisiin, sillä tutkielman tavoitteena ei ole tuottaa tilastollisesti yleistettäviä 

totuuksia. Tarkemmin määriteltynä tutkimus toteutettiin sisällönanalyysin 

menetelmällä, jonka tavoitteena tässä on tutkia todellisen elämän ilmiön 

muuttumista valitulla aikavälillä. Tavoitteena tutkimuksessa on kuvata sitä, mitä 

yritysvastuuraportointi on ollut sekä miten raportointi on muuttunut tietyn ajanjakson 

aikana eli kuvata todellisuutta ja sen muutosta.  

 

Tutkimusaineistoa varten valittiin suurista suomalaisista julkisesti noteeratuista 

yrityksistä 18 yritystä, jotka ovat raportoineet yritysvastuustaan vähintään vuodesta 

2008 alkaen. PwC:n tekemä tutkimus (2012, 12) osoittaa suurten listayhtiöiden 

raportoivan vastuullisuudestaan aktiivisimmin Suomessa, joten varmistuakseen 

vastuuraporttien määrällisestä riittävyydestä tutkimuksen kohdejoukoksi valittiin 

suuret pörssiyritykset. Suuret yritykset ovat ottaneet yritysvastuuraportoinnin osaksi 

toimintaansa aiemmin kuin pienet, joten muutoksen tutkiminen kokonsa puolesta 

suurten yritysten osalta on rikkaampaa. Tutkimukseen valittiin teollisuuden yrityksiä 

siitä syystä, että niillä on erityisen suuri vaikutus toimintaympäristöönsä ja 

sosiaaliseen järjestelmään, jossa ne toimivat. Tarkemmin tutkimusjoukkoon valittiin 

yrityksiä, jotka on luokiteltu perusteollisuuden yrityksiksi sekä teollisuustuotteiden ja 

-palveluiden yrityksiksi. Kohdejoukko on valittu tarkoituksenmukaisesti, joka on 

tyypillistä kvalitatiiviselle tutkimukselle (Hirsijärvi et al. 2009, 164). 

 

Tutkimusaineisto koostuu 18 teollisuuden alan yrityksen vuosikertomuksista, 

yritysvastuuraporteista ja erillisistä raporteista kuten ympäristöraporteista vuosilta 

2008 ja 2014. Tutkimusaineisto rajattiin tarkoituksenmukaisesti jättämällä pois 

yritysten Internet -sivuilla raportoimat yritysvastuutiedot sekä muut yritysten julkaisut 
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vastuuseen liittyen, jotta aineistoa pystyttäisiin analysoimaan mahdollisimman 

monipuolisesti ja vertailukelpoisesti. Yritysvastuuraportit voidaan nähdä laadullisen 

tutkimuksen dokumentteina, jotka ovat yleisesti käytettyjä sisällönanalyysi 

menetelmässä. Yritysvastuuraporttien käyttäminen empiirisenä aineistona tässä 

tutkimuksessa koettiin parhaaksi. Yritysten vastuuraportoinnin avainhenkilöiden 

haastatteluilla olisi saanut evidenssiä muun muassa yritysten yritysvastuullisen 

toiminnan muutoksista yrityksen sisällä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on 

kuitenkin yrityksen ulkopuolelle, sen sidosryhmille, näkyvä raportointi ja sen muutos, 

mikä puoltaa yritysvastuuraporttien ja muiden raporttien käyttämistä tutkimuksen 

empiirisenä aineistona.  

 

1.4 Keskeiset käsitteet lyhyesti 

Tutkielman keskeisimpiä käsitteitä ovat: yritysvastuu, yritysvastuuraportointi, GRI-

raportointiohjeisto ja vastuun kolme osa-aluetta, joita ovat sosiaalinen vastuu, 

taloudellinen vastuu sekä ympäristövastuu. Seuraavassa esitellään nämä 

avainsanat lyhyesti.  

 

Yritysvastuu 

Yritysvastuu ja yritysten yhteiskuntavastuu sekä liuta muita termejä käytetään usein 

tarkoittamaan samaa asiaa. Vaikka yritysvastuu on ollut esillä akateemisessa 

kirjallisuudessa jo pitkään, ei sille ole syntynyt laajasti vakiintunutta nimitystä 

(Jackson & Apostolakou 2010, 372). Yksi varhaisista yritysvastuun määritelmistä on 

Carrollin (1979, 500) tutkimuksesta, jossa hän määritteli yritysvastuun olevan 

taloudellisten, lainmukaisten, eettisten ja harkinnanvaraisten toimien yhteenliittymä, 

joita yhteiskunta asettaa yrityksiä kohtaan. Jo mainittujen nimitysten lisäksi 

kirjallisuudessa nähdään käytettävän synonyymeina muun muassa 

yrityskansalaisuutta ja kestävää kehitystä. Yritysten toiminta vaikuttaa laajasti 

ympäröivään yhteiskuntaan, siinä toimiviin tahoihin sekä ympäristöön. Yleisesti 

yritysvastuu onkin vastuuta liiketoiminnan vaikutuksista sitä ympäröivään 

yhteiskuntaan ja ympäristöön. Myös jaetun yhteisen arvon (Shared Value) luominen 

on viime aikoina alkanut näkyä puheessa. Jaetulla yhteisellä arvolla tarkoitetaan, 
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että yrityksen taloudellinen lisäarvo luodaan niin, että se hyödyttää myös 

ympäröivää yhteiskuntaa. (Niskala et al. 2013, 17) Käsite ei ole merkitykseltään 

yritysten yhteiskuntavastuuta vaan täysin uusi ajattelutapa ja tapa saada 

taloudellista menestystä liiketoiminnan perustana kestävä kehitys (Porter & Kramer 

2011, 65). Jaettua yhteistä arvoa ei käsitellä työssä tämän tarkemmin, mutta käsite 

liittyy yritysvastuuseen ja vastuullisen toiminnan käsitteen ja kertoo käsitteen 

laajenemisesta ja kehittymisestä akateemisessa kirjallisuudessa kokoajan, minkä 

vuoksi tämä tuotiin esille. Tässä työssä käytetään termiä yritysvastuu.  

 

Yritysvastuuraportointi 

Yrityksen kertovat vastuullisesta toiminnastaan yritysvastuuraporteissa tai osana 

vuosikertomustaan alituisesti kasvavassa määrin (KPMG 2013, 22). 

Yritysvastuuraportit ovat yrityksen tekemän vastuullisen toiminnan ulospäin sen 

sidosryhmille näkyvä osa. Raportit antavat lukijalle tietoa yrityksen vastuullisista 

toimista ja vastuullisuuden toimenpiteiden vaikutuksista yrityksen liiketoimintaan 

kuten riskeistä tai mahdollisuuksista. Vastuullisuusraportointi on yritykselle yksi 

keino raportoida tietoa sidosryhmilleen sekä lisätä toimintansa avoimuutta ja 

läpinäkyvyyttä. (Niskala et al. 2013, 7 & 14) KPMG:n (2013) tutkimuksen mukaan 

vastuullisuuden raportoinnissa käytetty terminologia vaihtelee yritysten välillä. 

Kansainvälisesti käytetyimpiä termejä tutkimuksen mukaan ovat ”corporate 

responsibility” eli yritysvastuu (14 prosenttia), ”corporate social responsibility” eli 

yritysten sosiaalinen vastuu (25 prosenttia) ja ”sustainability” eli kestävä kehitys (43 

prosenttia). Näitä kolmea sekä muita nimityksiä käytetään raportoinnissa 

vaihtelevasti.  

 

Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative, joka tunnetaan yleisesti lyhenteellä GRI, on 

yritysvastuun ohjeisto, joka auttaa yrityksiä tunnistamaan ja mittaamaan 

vastuullisuuteen liittyviä tärkeitä kohteita. Ohjeiston kehittäjä on kansainvälinen 

kestävää kehitystä, yritysvastuuta sekä niiden raportointia yrityksissä edistävä 

pioneeriorganisaatio. Organisaation tavoitteena on ollut järjestön 

perustamisvuodesta 1997 lähtien luoda ja kehittää yhä laadukkaampi yleisesti 

hyväksytty ohjeisto yritysten ympäristöraportointiin sekä taloudellisen ja sosiaalisen 
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toiminnan raportointiin (KTH-yhdistys 2008, 11). Vuodesta 2000 GRI on vaikuttanut 

laajasti raportoinnin käytäntöjen kehitykseen ja GRI onkin yksi eniten käytetyistä 

ohjeistoista maailmanlaajuisesti. (Niskala et al 2013, 8) GRI (2016) omilla Internet-

sivuillaan kertoo yritysvastuuraportoinnin ja erityisesti GRI:n ulkoisista hyödyistä. 

Hyödyiksi organisaatio luettelee muun muassa sen parantavan negatiivisia 

ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia, parantavan tuotemerkin 

uskollisuutta ja yrityksen mainetta, parantavan sidosryhmien ymmärrystä 

yrityksestä ja sen arvosta sekä osoittavan yrityksen ottavan huomioon kestävän 

kehityksen liiketoiminnassaan. GRI:n lähestymistapa perustuu monen eri 

sidosryhmän huomioonottamiseen, jotta vastuuraportointi hyödyttäisi eri 

sidosryhmien tiedontarpeita. 

 

Vastuun osa-alueet  

Nykyään yritysvastuu jaotellaan tyypillisesti kolmeen eri osa-alueeseen. Tällainen 

vastuunjako yhdistetään tyypillisesti John Elkingtonin (1997) esittelemään ”triple 

bottom line” eli kolmoistilinpäätöksen käsitteeseen. Myös GRI mittaristossa 

käytetään tätä kolmijaottelua hyödyksi. Kolmijaottelussa vastuu on jaettu osa-

alueisiin, joita ovat taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu sekä ympäristövastuu. 

Taloudellisen vastuun on määritelty koostuvan kannattavuuden, kilpailukyvyn ja 

tehokkuuden ylläpidosta. Taloudellinen vastuu nähdään perusedellytyksenä sille, 

että voidaan toteuttaa sosiaalista ja ympäristövastuuta. Lyhyesti sanottuna 

sosiaalinen vastuu on yrityksen huolehtimista henkilöstöstä ja sen kehittämisestä, 

hyvien toimintatapojen noudattamista sekä ihmisoikeuksien ja kuluttajien 

kunnioittamista. Sosiaalisesti vastuullisen yrityksen tulee pitää hyviä suhteita sen 

lähiympäristöön ja ympäröivään yhteiskuntaan. Luonnonvarojen säästeliäs käyttö, 

jätteiden vähentäminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja 

ilmastonmuutoksen torjumiseksi tähtäävät toimet luetaan osaksi ympäristövastuuta. 

(Montgomery & Sanches 2002, 31; Joutsenvirta, Halme, Jalas & Mäkinen 2011, 13; 

Niskala et al. 2013, 17–18)  
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1.5 Teoreettinen viitekehys 

Yritysvastuusta ja yritysvastuuraportoinnista on löydettävissä erittäin laajasti 

kotimaista ja ulkomaista kirjallisuutta ja akateemisia vertaisarvioituja julkaisuja, jotka 

on julkaistu kansainvälisesti arvostetuissa aikakauslehdissä. Tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys koostuu yritysvastuun ja yritysvastuuraportoinnin aiemmista 

tutkimuksista, jotka ovat keskeisiä juuri tämän tutkimuksen kannalta. Tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys rakentuu yritysvastuun taustasta ja sen osa-alueista sekä 

yritysvastuuraportoinnista ja yksityiskohtaisemmin yritysvastuuraportoinnin 

kehittymisen ja tämän hetkisten trendien tutkimuksesta sekä GRI:n mukaisesta 

kolmesta osa-alueesta ja niiden osallisuudesta yritysvastuuraportoinnissa. Alla 

olevassa kuviossa on esitetty tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys.   

 

 

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 

 

1.6 Tutkimuksen rakenne  

Tutkimuksen ensimmäisessä kappaleessa käytiin läpi tutkimuksen kannalta 

keskeiset valinnat. Seuraavassa luvussa teemana on yritysvastuu. Aluksi tässä 

luvussa tarkastellaan yritysvastuun ja sen käsitteen historiaa ja taustaa sen 
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synnystä. Luvun seuraavissa kappaleissa käydään läpi yritysvastuun osa-alueet ja 

niiden vuosien saatossa tapahtunut kehittyminen tällä hetkellä vallalla olevaan 

kolmiosaiseen vastuullisuuden ymmärtämiseen sekä käydään tutkimusta 

sidosryhmäajattelun taustalla, joka liittyy oleellisesti yritysvastuuseen sekä siitä 

raportoimiseen. Tämän jälkeen luvussa kaksi käsitellään vielä tutkittuja 

yritysvastuun motiiveja ja hyötyjä sekä yritysvastuuseen kohdistunutta kritiikkiä 

akateemisessa keskustelussa. Tutkimuksen kolmas luku käsittelee 

yritysvastuuraportointia ja sen keskeisiä tutkittuja alueita, jotka ovat erityisesti 

olennaisia tämän tutkimuksen kannalta. Luvussa käydään läpi 

yritysvastuuraportoinnin kehitystä tähän päivään mukaan lukien raportoinnin 

konkreettista toteuttamista ja tavoitteita sekä raportoinnin luotettavuutta ja 

vertailukelpoisuutta. Näiden lisäksi tarkastellaan yritysvastuuraportointiin yhä 

useammin liittyviä raportoinnin standardeja ja viitekehyksiä, joista tarkemmin 

keskitytään tämän tutkimuksen kannalta tärkeään GRI -viitekehykseen yleisesti ja 

sen käyttökelpoisuuteen. 

 

Neljäs luku käsittää empiirisen analyysin yritysvastuuraportoinnin kehittymisestä. 

Luku alkaa tutkimusaineistoon liittyvien valintojen esittelyllä sekä yleisesti aineiston 

ja yritysten esittelyllä. Alakappaleessa 4.3 on kerrottu GRI -mittariston pohjalta 

rakennetun tutkimusviitekehyksen luomisesta ja siitä, miten tutkimus on 

käytännössä toteutettu tätä rakennettua viitekehystä hyväksikäyttäen. Seuraavissa 

alakappaleissa tutkimustuloksia käydään läpi vertailevalla otteella. Taulukoiden ja 

kuvioiden avulla pyritään selittämään ja havainnollistamaan paremmin millaisia 

muutoksia yritysvastuuraportoinnissa on nähtävissä. Tutkimuksen viimeisessä 

luvussa ovat yhteenveto, johtopäätökset, tutkimuksen arviointi ja luotettavuus sekä 

mahdolliset jatkotutkimusehdotukset. Luvussa kerrataan tutkimuksen keskeiset 

tulokset ja se, miten tutkimuksen tulokset asemoituvat aiempiin tutkimuksiin 

nähden. 
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2 YRITYSVASTUU 

 

2.1 Yritysvastuun taustaa  

Yritysvastuun taustaa alakappaleessa käydään läpi yritysvastuun ja 

yritysvastuupuheen historiaa suomalaisessa sekä kansainvälisessä kontekstissa.  

Kappaleessa kerrotaan yritysvastuu käsitteestä ja sen kehittymisestä tieteellisessä 

keskustelussa.  

 

2.1.1  Yritysvastuun historiasta 

Yritysvastuun sisältö on historiassa muotoutunut monien eri tahojen ja toimien 

vaikutuksesta, joita ovat muiden muassa viranomaisten asettamat lait ja säädökset, 

kansalaisaktivistit, kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos sekä yritysten 

hyväntekeväisyys. (Carroll 1979, 498; Jousenvirta et al. 2011, 13; Hack, Kenyon & 

Wood 2014, 46) Joidenkin tutkimusten mukaan Euroopassa puhe yritysvastuusta 

juontaa juurensa jo 1800-luvulle sen perustuessa liiketoimintaideologiaan ja 

yrittäjyyteen. Suurten yritysten johdon eriyttäminen yritysten omistajuudesta synnytti 

uuden johtamisideologian, jonka myötä johdon keskuudessa alkoi kehittyä ajatus 

siitä, että yrityksillä saattaisi olla yhteiskunnassa muitakin tavoitteita kuin vain 

omistajien etujen tavoittelu sekä voiton maksimointi. (Juholin 2004, 20–21) 

Amerikassa todistetusti jo vuonna 1946 taloudesta kirjoittava aikakauslehti Fortune 

haastatteli johtajia yritysten yhteiskuntavastuusta (Bowen 1953, 44; Carroll 1999, 

269). Suomessa teollistumisen historian alkuaikoina noin 1950–1960 luvulla 

yritysvastuu nähtiin lähinnä vain yritysten vastuuna yhteiskuntaan, joka ympäröi sitä 

välittömässä läheisyydessä. Yritykset nähtiin yhteiskunnassa keskiössä ja niiden 

vastuuna oli muun muassa koulujen rakentaminen ja julkisen infrastruktuurin 

ylläpito. Vaikka 1970-luvulta alkaen yritysvastuukeskustelu heikkeni Suomessa, 

ajatellaan, että se kehittyi juuri teollistumisen ja hyvinvoinnin kehittymisen 

alkuaikoina. Nykyisenlainen yritysvastuu eroaa 50-vuoden takaisesta siinä, että 

yrityksen vastuu ulottuu nykyään laajemmalle globaalille tasolle. (Panapanaan et al. 

2003, 133-137) 
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Yritysten vastuullisuutta alettiin painottamaan entistä voimakkaammin 2000-luvulla. 

Syitä vastuullisen ajattelun yleistymiseen oli globalisaatio ja sen aiheuttamat 

ongelmat, joista mainittakoon yritysten epäeettinen toiminta kehitysmaissa ja 

yritysten kirjanpitorikkomukset. (Joutsenvirta et al. 2011, 12) Myöhemmin uusia 

teemoja yritysvastuukeskusteluun on noussut muun muassa strateginen 

yritysvastuu ja yhteisen arvon luominen. Strateginen yritysvastuu on saanut lisää 

jalansijaa tutkimuskentällä viime vuosina (mm. Orlitzky, Siegel ja Waldman 2011). 

Myös Suomessa strateginen yritysvastuu on herättänyt kiinnostusta 2010-luvulla 

(Juutinen & Steiner 2010) ja yritysvastuun toivotaankin olevan yrityksille strateginen 

tavoite ja osa liiketoimintaa eikä erillinen kustannuserä. Yksi tuoreimmista 

suuntauksista yritysvastuukentällä on niin kutsuttu yhteisen arvon tuottaminen 

(Creating Shared Value). Tämä 2010-luvun suuntaus tarkoittaa, että yritykset voivat 

löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia pyrkimällä ratkaisemaan yhteiskunnallisia 

ongelmia liiketoiminnassaan. (Porter & Kramer 2011, 64)  

 

2.1.2  Yritysvastuun käsite  

Yritysvastuupuheella ja yritysvastuulla käsitteenä on jo pitkä ja monimuotoinen 

historia. Lukuisat tutkijat ovat määritelleet ja tarkentaneet yritysvastuuta eri tavoin 

vuosien saatossa, mutta yritysvastuulle ei ole löytynyt yksiselitteistä universaalia 

määritelmää (Carroll 1979, 498; Garriga & Melé 2004, 51; Dahlsrud 2008, 6; 

Jousenvirta et al. 2011, 13; Hack et al. 2014, 46). Vaikka yritysten vastuullisuutta 

on painotettu voimakkaammin vasta muutamia vuosikymmeniä, olettamusten 

mukaan käsite on peräisin jo 1900-luvun Pohjois-Amerikasta (Juholin 2004, 20). 

Carroll (1999, 268) on tutkinut yritysvastuuta koskevaa keskustelua kattavasti ja 

hänet mainitaankin usein yritysvastuuta käsittelevissä tutkimuksissa. Hänen 

mukaansa keskustelu ja tieteellinen tutkimus aiheesta ovat kuitenkin alkaneet 

kehittymään laajemmin vasta 1950-luvulta lähtien. Tällöin termi ”Social 

Responsibility” alkoi vakiintua kirjallisuudessa. Vuonna 1953 Howard R. Bowen 

julkaisi artikkelin ”Social Responsibilities of the Businessman” ja tätä julkaisua 

pidetäänkin usein yritysvastuun modernin ajan alkamisajankohtana sekä 
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ensimmäisenä uraauurtavana kirjana koskien yritysvastuuta. Kirjan julkaisusta 

lähtien yritysvastuun käsite on tullut jäädäkseen. Bowen itse (1953, 6) määritteli 

yritysvastuun liikemiesten velvollisuutena tavoitella sellaisia toimintaperiaatteita, 

tehdä sellaisia päätöksiä tai seurata toiminnassaan sellaisia linjoja, jotka ovat 

toivottavia yhteiskunnan päämäärien ja arvojen osalta. (Carroll 1979, 497; Garriga 

& Melé 2004, 51) 

 

Seuraavina vuosikymmeninä 1960- ja 1970-luvuilla yritysvastuun käsite laajeni ja 

levisi entisestään tutkijoiden ja yritysten keskuudessa. Yritysvastuuta alettiin 

määrittelemään monien henkilöiden tahoilta. Yksi merkittävä yritysvastuukäsitettä 

eteenpäin vievä henkilö oli Keith Davis, joka määritteli yritysvastuuta artikkelissaan 

vuonna 1960. Davisin mukaan vastuullisuus on yrityksen päätöksiä ja toimia, jotka 

eivät perustu ainoastaan taloudellisiin ja teknisiin intresseihin. Vuonna 1971 

teoksessa ”Business in Contemporary Society: Framework and Issues” Harold 

Johnson tarjosi lisää määritelmiä yritysvastuulle. Hän määritteli vastuullisen 

yrityksen sellaiseksi, jonka johto pyrkii tasapainottelemaan eri intressien välissä 

ottaen huomioon tuloksenteon lisäksi myös työntekijät, tavaran toimittajat, 

jälleenmyyjät, paikalliset yhteisöt ja yhteiskunnan. (Carroll 1999, 269–271 & 273) 

Yksi tunnetuimmista yritysvastuun määritelmistä on Carrollin (1979, 500) 

määritelmä, jossa hän sanoo yritysvastuun koostuvan yrityksen taloudellisista, 

lainmukaisista, eettisistä ja harkinnanvaraisista velvollisuuksista. 

Harkinnanvaraisilla toimilla hän tarkoitti yritysten täysin vapaaehtoisia toimia kuten 

hyväntekeväisyyttä. Tällä ajanjaksolla yritysvastuun, ”Corporate Social 

Responsibility” määritelmien rinnalle nousi myös vaihtoehtoisia painotuksia muun 

muassa ”Corporate social responsiveness” ja ”Corporate social performance” 

(Carroll 1999, 291).  

 

1980-luvulla vastuullisen liiketoiminnan vaikutuksia yritysten liiketoimintaan alettiin 

pohtia enemmän ja yritysvastuun määrittely jäi vähemmälle huomiolle tieteellisessä 

tutkimuksessa. Kysymys siitä, onko vastuullisuudella vaikutusta yrityksen 

taloudelliseen kannattavuuteen, nousi suuremman mielenkiinnon kohteeksi 

tutkijoiden joukossa (mm. Cochran & Wood 1984; McGuire, Sundgren & 

Schneeweis 1988). Seuraavalla vuosikymmenellä yritysvastuun käsitteen 



23 

 

määrittely siirtyi enemmän syrjään ja vaihtoehtoiset teemat nousivat tutkijoiden yhä 

suuremman mielenkiinnon kohteeksi kuten muun muassa sidosryhmäteoria, 

yritysetiikan teoria ja yrityskansalaisuus. Yritysvastuun käsitettä ei kuitenkaan 

hylätty kokonaan vaan se on pysynyt vahvana tähänkin päivään asti tieteellisessä 

keskustelussa. (Carroll 1999, 286 & 291-292; Dahlsrud 2008) 

 

Vielä 2000-luvun loppuun mennessä yritysvastuulle ei ole vakinaistettu 

universaalisti hyväksyttyä määritelmää. Yritysvastuu on käsitteenä nähty 

moninaisena ja monimutkaisena, joka näin ollen on hankala tyhjentävästi määrittää. 

Yritysvastuun täydellinen luonnehdinta on haastavaa, koska sen ulottuvuudet on 

vaikea määritellä suhteessa sen eri sidosryhmiin. (Longo, Mura & Bonoli 2005, 28; 

Dahlsrud 2008, 1-6) Lukuisat eri tutkijat ovat pyrkineet määrittelemään sitä omalla 

tavallaan. Tämän vuoksi yritysvastuulle ei ole löydetty yhtenäistä määritelmää 

tutkijoiden keskuudessa eikä myöskään yritysmaailmassa vielä tähänkään päivään 

mennessä. Huolimatta kuitenkin suuresta lukumäärästä erilaisia määritelmiä niin 

tutkittuaan 37 yritysvastuun määritelmää Dahlsrud (2008) tuli siihen 

johtopäätökseen, että yritysvastuun määritelmät ovat valtaosaltaan yhtenäisempiä 

kuin, miltä ne päällepäin näyttävät. Uudeksi päämääräksi käsitteen määrittelyn 

sijaan voidaan nähdä tutkimuksen keskittäminen käsitettä kuvaavan ilmiön 

johtamisen haasteisiin. Haasteena on keskittyä erityisesti siihen, miten yritysvastuu 

on ja tulisi olla rakennettu tietyssä kontekstissa sekä se, kuinka yritykset voivat ottaa 

tämän huomioon liiketoimintastrategioitaan kehittäessä. (Dahlsrud 2008, 1-6) 

 

Panapanaan et al. (2003, 133-137) haastattelivat yritysjohtajia suomalaisista 

yrityksistä, jotka harjoittivat yritysvastuuta. He tiedustelivat tutkimuksessaan sitä, 

kuinka Suomessa nähdään yritysvastuu. Heidän tutkimuksensa osoitti 

samankaltaisia tuloksia kuin muualla tehdyissä tutkimuksissa siitä, että yhtenäistä 

määrittelyä yritysvastuulle ei ole olemassa suomalaisessakaan kontekstissa vaan 

määritelmien ja ymmärtämisen kirjo on laaja. Se millaisena yritysvastuu nähtiin, 

ulottui yksinkertaisista määrittelyistä arvoihin perustuviin määrittelyihin. Yritysvastuu 

nähtiin laajasti Suomen lakien ja sääntöjen noudattamisesta korkean moraalin ja 

liiketoimintaetiikan harjoittamiseen vastuullisella toiminnalla. Suomessa 

yritysvastuu heijastuukin jo yleisestä ajattelutavasta, jonka mukaan ihmisten tulisi 
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olla vastuullisia ja käyttäytyä eettisesti kaiken aikaa. Samankaltaisiin johtopäätöksiin 

päätyi O´Dwyer (2003, 549) tutkimuksessaan, jossa hän haastatteli irlantilaisten 

yritysten johtoa. Yritysvastuun määritteleminen koettiin ongelmalliseksi. Kaiken 

kaikkiaan yritysvastuun määritelmällä ja ilmiöllä on pitkä historia ja sen määrittely 

on jokseenkin edelleenkin kiistelty ja monitahoinen. 

 

2.2 Yritysvastuun osa-alueet 

Yksi tunnettu yritysvastuun eri ulottuvuuksia erittelevä malli on Archie B. Carrollin 

vuonna 1991 kehittämä yritysvastuun pyramidi, jota on mainittu useissa empiirissä 

tutkimuksissa (mm. Jamali & Mirshak 2006; Garriga & Melé 2004; Joyner & Payne 

2002). Mallissa yritysvastuu jaetaan neljään eri osa-alueeseen, joita ovat 

taloudellinen vastuu, lailliset vastuut, eettiset vastuut sekä filantrooppiset vastuut 

pyramidin alhaalta ylöspäin lueteltuna (ks. kuvio 2). Taloudellisen vastuun 

kantaminen on Carrollin mallissa ensimmäisenä ja se on hänen mukaansa 

ensisijaista muihin vastuisiin nähden. Yrityksen vastuulla on ensisijaisesti tuottaa 

yhteiskunnalle tavaroita ja palveluita, sillä ilman taloudellista kannattavuutta ei yritys 

voi kantaa muita vastuitaan lainkaan. Tähän vastuualueeseen kuuluu myös 

tuottavuuden ja tuloksen maksimoinnin tavoite sekä vahvan kilpailuaseman 

saavuttaminen. Laillinen vastuu tarkoittaa yrityksen velvollisuutta noudattaa 

yhteiskunnan lakeja ja säädöksiä. Taloudellisen vastuullisuuden lisäksi yritysten 

tulee pitää huolta siitä, että ne noudattavat liiketoiminnassaan asianmukaisia 

kansallisia sekä kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä toimiessaan globaalisti. Yritysten 

on tärkeää myös ottaa huomioon se, että niiden tuotteet ja palvelut vastaavat 

vähintäänkin vähimmäistasoltaan laillisia vaatimuksia. (Carroll 1979, 499-500; 

Carroll 1991,40-43) 

 

Eettisen vastuun kantaminen on Carrollin mallissa seuraavana. Se pitää sisällään 

yritykseen kohdistuvien sellaisten odotusten täyttämisen, joita ei ole määritelty lailla. 

Yhteiskunta ja muut sidosryhmät odottavat yrityksiltä oikeudenmukaisuutta ja 

eettisten normien sekä hyvien tapojen noudattamista. Filantrooppisella vastuulla 

tarkoitetaan yhteiskunnan hyvinvointia vapaaehtoisesti parantavaa toimintaa, jonka 
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harjoittamista ei yritykseltä odoteta edes eettisessä mielessä. Näin ollen 

filantrooppinen vastuu perustuu enemmänkin yritysten vapaaehtoisuuteen ja 

omaan valintaan verraten sitä eettisiin vastuisiin. Yksi esimerkki tällaisesta 

vapaaehtoisesta vastuusta on yrityksen järjestämä päivähoito tai hyväntekeväisyys. 

Yritysten odotetaan olevan ”hyviä yrityskansalaisia” ja osallistuvan omalta osaltaan 

yhteiskunnan parantamiseen tavoitteenaan ihmisten hyvinvoinnin edistäminen 

omalla toiminnallaan. Vaikka eri vastuut ovat pyramidissa hierarkkisesti esitetty 

omina osioinaan, mallin tarkoitus on kuvata yritysvastuuta näiden kaikkien 

kokonaisuutena yhdessä. Vastuiden jaottelu on Carrollin mukaan paikalla pysyvän 

sijaan dynaamista esimerkiksi filantrooppinen eli vapaaehtoinen vastuu voi ajan 

kuluessa muuttua jopa laiksi. Täydellisessä yrityksen vastuullisessa toiminnassa 

täyttyisivät kaikki neljä vastuun ulottuvuutta yhtä aikaisesti. (Carroll 1979, 499-500; 

Carroll 1991,41-43) 

 

 

Kuvio 2. Yritysvastuupyramidi (mukaillen Carroll 1991, 42) 

Nykyään kirjallisuudessa on tyypillisempää jakaa yritysvastuu kolmeen osa-

alueeseen, joita ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu. (Gimenez, 

Sierra & Rodon 2012, 149-150; Niskala et al. 2013, 17) Suuri ero Carrollin (1991) 

malliin on se, että yritysvastuun käsitteeseen ei kuulu lainsäädännön vaatimuksia 

käsittävää toimintaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että lainsäädännön vaatimuksia 

ei odotettaisi täytettävän vaan niiden noudattamista pidetään ikään kuin 

itsestäänselvyytenä. (Juutinen & Steiner 2010, 22-23) Vastuunjakoon kolmeen osa-
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alueeseen yhdistetään tyypillisesti myös John Elkingtonin (1997) esittelemään 

”Triple Bottom Line” eli kolmoistilinpäätöksen käsitteeseen, jonka mukaan kaikkien 

näiden kolmen osa-alueen tulisi olla tasapainossa yrityksen kehittäessä vastuullista 

liiketoimintaa. Kolmoistilinpäätökseen ja sen osa-alueisiin viitataan usein myös 

sanoilla ”People”, ”Planet” ja ”Profit”. Modernin yritysvastuun jako kolmeen osa-

alueeseen on myös yhteydessä kestävän kehityksen käsitteeseen, joka juontaa 

juurensa Gro Harlem Brundtlandin johtaman Yhdistyneiden Kansakuntien 

komission julkaisemaan raporttiin vuonna 1987. Kestävän kehityksen yleinen 

tavoite on toteuttaa taloudellista kehitystä yhdessä sosiaalisen ja ekologisen 

kestävyyden kanssa edellyttäen yrityksiltä täysin uusia ajattelutapoja harjoittaa 

liiketoimintaa. (Joutsenvirta et al. 2011, 13) Kolmen ulottuvuuden ajattelu on levinnyt 

vastuuajattelussa laajalle ja vaikuttaa tällä hetkellä monissa yrityksissä tehtävään 

vastuulliseen toimintaan. Myös kansainvälinen yritysvastuuajatteluja ja sen 

kommunikointia eteenpäin vievä organisaatio ja sen tunnettu GRI -ohjeisto on 

hyödyntänyt kolmoistilinpäätöksen ajatusta kehittäessään viitekehyksen yritysten 

vastuullisuusraportoinnin avuksi. 

 

Kolmen osa-alueen ajattelun mukaan yrityksen taloudellisen vastuun on määritelty 

koostuvan kannattavuuden, kilpailukyvyn ja tehokkuuden ylläpidosta. Myös 

omistajien tuotto-odotuksiin vastaaminen ja yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin 

kasvattaminen, kuten verojen maksaminen, kuuluvat taloudelliseen vastuuseen. 

Usein taloudellinen vastuu määritellään vaihtoehtoisesti myös resurssien 

tehokkaaksi käytöksi. Taloudellinen vastuu nähdään perusedellytyksenä sille, että 

voidaan toteuttaa sosiaalista ja ympäristövastuuta. Sosiaalisesti vastuullinen yritys 

huolehtii sen henkilöstöstään ja sen kehittämisestä, noudattaa hyviä toimintatapoja 

sekä kunnioittaa ihmisoikeuksia ja kuluttajien suojaa. Sosiaalisesti vastuullisen 

yrityksen tulee myös pitää hyviä suhteita sen lähiympäristöön ja ympäröivään 

yhteiskuntaan. Montgomery & Sanches (2002, 31) määrittelevät sosiaalisen 

vastuun yhtäläisten työmahdollisuuksien tarjoamiseen eri yhteiskuntaluokkien 

välillä ja muihin yhteiskunnan eettisiin kysymyksiin vastaamiseen. Luonnonvarojen 

säästeliäs käyttö, jätteiden vähentäminen, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen 

ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi tähtäävät toimet luetaan osaksi 
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ympäristövastuuta. (Montgomery & Sanches 2002, 31; Joutsenvirta et al. 2011, 13; 

Niskala et al. 2013, 17-18) 

 

Kaikkiin vastuullisuuden osa-alueisiin liittyy edellisessä kappaleessa mainittujen 

yrityksen välittömien vaikutusten lisäksi myös välillisiä vaikutuksia. Välilliset 

vaikutukset voivat olla esimerkiksi tavarantoimittajalle suunnattujen ostojen 

vaikutuksia kyseisen yrityksen työllistämistilanteeseen ja tästä edelleen syntyviä 

palkka- ja verotuloja. Toinen esimerkki välillisestä vastuusta on vastuu 

toimittajayrityksen työolosuhteista ja sen liiketoiminnan toteuttamisen vaikutuksista 

ympäristöön. (Joutsenvirta et al. 2011, 13; Niskala et al. 2013, 17-18) Nykyään yhä 

enenemässä määrin ajatellaan, että yritysten tulisi ottaa huomioon myös se, että 

heidän sidosryhmänsä, esimerkiksi alihankkijat, toimivat vastuullisesti. Välillinen 

vastuullisuus on ollut lähivuosina paljon julkisessa keskustelussa, josta 

mainittakoon esimerkkinä vaateketjujen alihankkijoiden lapsityövoimaepäilyt, mikä 

on tuonut huonoa mainetta ostajayritykselle ilman, että he ovat välttämättä olleet 

tietoisia alihankkijoiden epäeettisistä toimintamalleista.   

 

Yritykset vaikuttavat hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä, minkä vuoksi 

yritysvastuun osa-alueiden painottaminen ja niiden sisältö vaihtelee yritysten välillä. 

Olennaisuuden määrittely yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeiden 

vastuukysymysten määrittelemiseksi on yleistynyt nopeasti viime vuosina. Tämä 

tarkoittaa, että yrityksen omaa liiketoimintaa ohjaavat tarkoitus, arvot, politiikat ja 

periaatteet luovatkin perusteen vastuullisen toiminnan osa-alueiden sisällölle ja 

painoarvolle. Vastuullisuus yrityksen toiminnassa lähtee yksittäisen henkilöstä sekä 

koko henkilöstön vastuullisesta ajatustavasta ja toiminnasta. (Niskala et al. 2013, 

24 & 78) GRI:n mukaisesti laadittu yritysvastuuraportti lähtee myös siitä ajatuksesta, 

että määritellään yritysvastuu ja yritysvastuuraportin sisältö olennaisuuden 

mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että raportin tulee kattaa ne teemat, jotka kuvaavat 

juuri kyseisen yrityksen kannalta olennaisimmat taloudelliset, sosiaaliset ja 

ympäristövaikutukset tai jotka voivat vaikuttaa olennaisella tavalla yrityksen 

sidosryhmien tekemiin päätöksiin tai arvioihin. (GRI 2006, 4 & 8) 
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2.3 Sidosryhmäajattelu 

Yritysten perimmäisen tavoitteen on ajateltu olevan vain taloudellisen tuloksen 

parantaminen ja siitä johtuva omistajien arvon kasvattaminen. (Friedman 1970; 

Isaksson & Steimle 2009) Sittemmin omistaja-arvon kasvattamisen rinnalle on 

kuitenkin noussut ajatus siitä, että yrityksen taloudellisen tuloksen parantamisen 

täytyy tapahtua vastuullisesti ja kestävää kehitystä edistäen. Omistajien arvon 

maksimoinnin lisäksi ajatellaan nykyään enemmässä määrin muidenkin yrityksen 

sidosryhmien etuja. Sidosryhmäarvo ja sidosryhmäteoria liittyvät vahvasti 

yritysvastuukeskusteluun etenkin suurten globaalien julkisesti noteerattujen 

yritysten osalta, joiden tulee toiminnallaan tyydyttää globaalisti suurta määrää 

erilaisia sidosryhmiä. Sidosryhmäajattelu ei ole muutenkaan taloustieteissä uusi 

käsite. Ajattelua on hyödynnetty muun muassa strategisessa johtamisessa, 

liiketoimintaprosessien kehittämisessä ja sittemmin yritysvastuun kysymyksiä 

pohdittaessa. Yritysvastuun kannalta sidosryhmäajattelun keskeisyys perustuu 

siihen, että yritysten vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ovat käytännössä 

vaikutuksia sen eri sidosryhmiin. Yritysten tulee omassa päätöksenteossaan 

tasapainotella niin, että niiden eri sidosryhmien arvot ja intressit tulevat tyydytetyiksi. 

Yrityksen sidosryhmät määritellään sellaisiksi ryhmiksi, henkilöiksi tai erilaisiksi 

toimijatahoiksi, joihin yrityksen toiminta vaikuttaa tai jotka vaikuttavat yrityksen 

toimintaan. (Freeman 1984; Freeman, Wicks & Parmar 2004, 364; Niskala et al. 

2013, 72 & 74-75) 

 

Sidosryhmäteoriasta puhuttaessa mainitaan usein E. Freeman, jonka teoksen 

”Strategic management: A stakeholder perspective” (1984) myötä teoria tuli laajalti 

tunnetuksi. Hänen mukaansa perinteinen yrityksen toimintaympäristön kuvaus ei 

ole tarpeeksi moniulotteinen, sillä se ei ota huomioon yrityksen toimintaa kaikkien 

eri intressiryhmien vuorovaikutuksessa. Sidosryhmäteoria lähtee siitä 

olettamuksesta, että arvot ovat pakollisia ja näkyvästi osa liiketoiminta-ajatusta ja 

liiketoiminnan harjoittamista. Teorian ajatuksena on, että johto tuo selvästi esille sen 

millaisia arvoja yritys omaa sekä miten näiden arvojen noudattamista toteutetaan 

luomalla suhteita erinäisiin sidosryhmiin. Freemanin mukaan sidosryhmäteoria 

lähtee kahdesta olennaisesta kysymyksestä. Ensimmäinen kysymys on, mikä on 
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yrityksen tarkoitus? Tämä rohkaisee yritysjohtoa miettimään yrityksen tarkoitusta, 

arvoja sekä sitä, mikä tuo yrityksen tärkeimmät sidosryhmät yhteen. Toinen 

kysymys koskee sitä, millainen vastuu yrityksen johdolla on sidosryhmiä kohtaan. 

Tämä kysymys puskee johtoa pohtimaan, miten he haluavat toteuttaa liiketoimia ja 

millaisia suhteita he haluavat luoda sidosryhmiinsä saavuttaakseen yrityksen 

päämäärän. Teorian mukaan taloudellinen arvo muodostuu, kun ihmiset 

vapaaehtoisesti haluavat toimia yhdessä parantaakseen kaikkien osapuolen 

olosuhteita. Ylimmän johdon täytyy kehittää suhteita yritysten erinäisiin sidosryhmiin 

ja luoda ympäristö, jossa jokainen haluaa toimia yrityksen arvojen mukaisesti 

parhaalla tavalla. Friedmanin, yritysvastuun tunnetun kriitikon, ajattelusta eroten 

sidosryhmäteorian mukaan taloudellisen tuloksen parantuminen on lähinnä muiden 

toimien tuotos eikä arvon luomisen olennaisin ajuri. (Freeman 1983, 88-106; 

Freeman, Wicks & Parmar 2004, 364) 

 

Yritysten vastuuta sidosryhmiä kohtaan voidaan tarkastella Niskalan et al. (2013, 

75) mukaan kahdesta eri näkökulmasta, jotka ovat tilivelvollisuus tai yrityksen 

toiminnan edellytysten turvaaminen. Tilivelvollisuus-ajattelu lähtee siitä, että 

yrityksellä on velvollisuuksia sen sidosryhmiä kohtaan, joihin se toiminnallaan 

vaikuttaa. Päätöksenteossa yritysten tulee huomioida näiden sidosryhmiensä 

näkemykset, koska yrityksellä on siihen velvollisuus ja se on moraalisesti oikea tapa 

toimia. Toisen näkökulman mukaan ajatellaan, että yrityksen sidosryhmien 

tavoitteiden ymmärtäminen on lähtökohtaisesti yritykselle hyödyllistä sekä sen 

menestymiselle jopa jossain tilanteissa välttämätöntä. Sidosryhmien ymmärtäminen 

sekä yrityksen oman toiminnan vaikutuksien ymmärtäminen niihin auttaa yrityksiä 

tekemään kannattavimpia päätöksiä, hallitsemaan riskejä sekä mahdollisia 

konflikteja paremmin. Niskala et al. (2013) painottaa, että näkökulmat eivät ole 

kuitenkaan toisiaan poissulkevia. Moraalisesti ja eettisesti oikea tapa toimia voi olla 

myös yrityksen oman edun mukaista, kuten monet tutkimukset ovat osoittaneet 

muun muassa tutkiessaan yritysvastuun harjoittamista ja sen vaikutuksia yrityksen 

kannattavuuteen (mm.. McGuire et al. 1988; Luo & Bhattacharya 2006; Schadewitz 

& Niskala 2010). 
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Myös Freeman (1984) jaottelee sidosryhmät kahteen eri luokkaan. Hän määrittelee 

yritysten sidosryhmiksi kaikki ne tahot, jotka voivat vaikuttaa yrityksen tavoitteiden 

saavuttamiseen ja ne, joihin yritykset itse vaikuttavat toiminnallaan tavoitellessaan 

omia päämääriään. Ensisijaisiin sidosryhmiin kuuluvat ne, jotka ovat jollain tavalla 

oikeutettuja yritystä kohtaa ja tämän vuoksi heillä on mielenkiinto yritystä kohtaan. 

Vastuullisessa yritystoiminnassa ensisijaisiin sidosryhmiin luetaan usein myös ne 

tahot, joihin organisaation toiminnalla on suora vaikutus (Niskala et al. 2013, 72). 

Esimerkkejä ensisijaisista sidosryhmistä, joihin yrityksellä on sopimukseen 

perustuva formaali suhde, ovat asiakkaat, työntekijät ja investoijat. Toissijaisiksi 

sidosryhmiksi Freeman määrittelee muun muassa kilpailija, toimittajat, median ja 

yhteiskunnan. (Nielsen & Thomsen 2007, 28; Russo & Perrini 2010, 209). Toisaalta 

sidosryhmät voidaan jakaa esimerkiksi organisaation sisäisiin ja ulkoisiin 

sidosryhmiin. Sisäisiksi sidosryhmiksi nähdään työntekijät, omistajat ja johto, kun 

taas ulkoisiksi sidosryhmiksi voidaan nähdä esimerkiksi kuluttajat, kilpailijat, media 

ja yhteiskunta. Edellä mainittujen lisäksi sidosryhmät voidaan jakaa välittömiin ja 

välillisiin sidosryhmiin tai aktiivisiin ja passiivisiin sidosryhmiin. (Carroll & Näsi 1997, 

46; Niskala et al. 2013, 72-73) 

 

Yrityksen sidosryhmien skaala on laaja ja käytännössä usein yritykset huomioivat 

toiminnassaan vain osan kaikista sidosryhmistään systemaattisesti. Yritysten 

yhteiskunnallisista vaikutuksista on usein kiinnostunut huomattavasti suurempi 

sidosryhmien joukko kuin yrityksen perinteiseen liiketoimintaan liittyvistä 

kysymyksistä. Monet sellaiset tahot, joilla ei ole suoraa vaikutusta yritykseen ja, 

joihin yrityksellä ei ole aiemmin ollut mitään yhteyksiä saattavat olla kiinnostuneita 

yrityksestä, kuten kansalaisjärjestöt. Vakiintuneidenkin sidosryhmien osalta intressit 

ovat saattaneet muuttua tai laajentua yritysvastuupuheen yleistymisen johdosta. 

Esimerkiksi vastuullinen sijoittaminen on yleistynyt ja pörssiyrityksissä 

omistajapuolelle ovat tulleet mukaan eettiset sijoittajat, joita kiinnostaa taloudellisen 

lisäarvon tuottamisen lisäksi myös yrityksen eettisyys. Lisäksi kuluttajien kasvava 

tietoisuus ja heidän eettinen ostokäyttäytyminen vaikuttaa yrityksiin. (Niskala et al. 

2013, 73) Kuviossa 3, johon on kuvattu yritysten eri sidosryhmien mahdollisia 

intressejä yrityksen vastuullisuuden kannalta, havaitaan yritysten eri sidosryhmien 
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laajan määrän ja sidosryhmien mahdollisten intressien kirjo, joiden kanssa yritysten 

täytyy tasapainotella. 

 

 

Kuvio 3. Sidosryhmien vastuulliseen toimintaan liittyvät intressit (Niskala et al. 

2013, 73) 

Yritysvastuuta on tutkittu sidosryhmäteorian avulla monien tutkijoiden toimesta 

(mm. Knox, Maklan & French 2005; Boesso & Kumar 2007; Sweeney & Coughlan 

2008). Knox et al. (2005) tutkivat 150 suuren FTSE yrityksen osalta sitä, mitkä tahot 

koetaan yritysten sidosryhmiksi, kuinka sidosryhmien suhteesta raportoidaan sekä 

kuinka tärkeänä suhteet sidosryhmien kanssa nähdään. Heidän tutkimus osoitti, 

että tiettyyn toimialaan kuuluvuat yritykset ja suuremmat yritykset kokevat 

sidosryhmiksi kappalemääräisesti useampia tahoja ja he myös keskittyvät 

raportoinnissaan laajemmin useampaan sidosryhmään kuin pienemmän yhtiöt. 

Esimerkkinä öljy- ja kaasuyhtiöt, jotka määrittelivät sidosryhmikseen eniten tahoja. 

Boesso & Kumar (2007) pyrkivät tutkimuksessaan selvittämään, mitkä syyt johtavat 

siihen, että yrityksen julkaisevat yritysvastuutietoja vapaaehtoisesti. Heidän 

tutkimuksensa otos käsitti 72 yritystä Italiassa ja Amerikassa. Tutkimus osoitti, että 

yrityksen koolla ja toimialalla, jossa se toimii, on merkitystä yritysvastuun 

raportoimiseen. Myös yrityksen liiketoiminnan kompleksisuudessa ja epästabiililla 

liiketoiminnalla vaikutti olevan merkitystä yrityksen julkaisemaan informaatioon ja 
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erityisesti sen määrään, mutta ei juurikaan julkaistun tiedon laatuun. Tutkijoiden 

mukaan yritysten vapaaehtoinen vastuuraportointi on erityisesti strateginen työkalu, 

jolla pyritään johtamaan sidosryhmien ja yrityksen välisiä suhteita. Myös Sweeney 

& Coughlan (2008) osoittivat, tutkiessaan yritysvastuuraportointia eri toimialoilla 

sidosryhmäteorian viitekehyksellä, että yrityksen toimiala vaikuttaa selkeästi 

yritysvastuuraportoinnin tasoon. He havaitsivat, että yritykset raportoivat toimiaan 

velvollisuuksina ja periaatteina suhteessa niiden keskeisiin sidosryhmiin. 

Mielenkiintoisena havaintona tutkimuksessaan he havaitsivat, että 

osakkeenomistajiin sidosryhmänä ei oltu selkeästi keskitytty raportoinnissa. 

Yritysvastuun ja raportoinnin tutkimuksessa sidosryhmäteoria on hyvin paljon 

käytetty tutkimuksen viitekehyksenä. Tämä mahdollisesti johtuu siitä, että 

käytännössä yritysvastuuraportointi aloitetaan usein yritykselle ominaisten 

sidosryhmien määrittelyllä, jonka pohjalta vastuuraportti rakennetaan (Hedberg & 

Malmborg 2003; 161) ja on näin ollen sidosryhmäajattelua voi pitää hyvänä 

viitekehyksenä yritysvastuun tutkimiselle. 

 

2.4 Yritysvastuun ja raportoinnin motiivit 

Yrityksen sidosryhmille vastuullisuus näkyy usein vain ulkoisen yritysvastuuraportin 

muodossa eikä sitä tule välttämättä ajatelleeksi, että yritysvastuuraportointi on 

monivaiheinen prosessi. Yritysvastuun juuret ovat yrityksen liiketoiminnassa sekä 

se kytkeytyy laajasti yrityksen eri osastojen välille. Yritysvastuuraportoinnin on 

sanottu olevan harkinnanvarainen prosessi, johon johto osaltaan vaikuttaa 

sidosryhmien ja instituutioiden myötävaikutuksessa (Young & Marais 2012, 434). 
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Kuvio 4. Yritysvastuuraportoinnin toteutukseen vaikuttavat tekijät (mukailtu Niskala 

et al. 2013, 101) 

Useat tutkimukset ovat pyrkineet selvittämään, miksi yritykset toimivat vastuullisesti 

ja raportoivat yritysvastuusta. Tutkimuksissa on saatu selville, että yritykset 

raportoivat vastuustaan motiivina sekä taloudelliset tekijät että ei-taloudelliset 

tekijät, kuten halu toimia eettisesti. Graaflandin & Van de Venin (2006) 

tutkimuksessa, jossa tutkijat vertailivat yrityksen johdon käsityksiä yritysvastuusta ja 

yrityksen todellisia ponnistuksia vastuullisuuteen keskenään, he havaitsivat 

yritysten toteuttavan yritysvastuuta ja sen raportointia sekä taloudellisista syistä että 

moraalisista syistä yhteiskuntaa kohtaan. Tutkimus osoitti, että yritysvastuun 

toteuttaminen moraalisista syistä motivoi yritystä toteuttamaan vastuullisuutta 

paremmin myös käytännön tasolla. Moraalisista syistä tehtävät panostukset 

vastuullisuuteen vaikuttivat tutkimuksen mukaan eniten panostuksiin liittyen 

työntekijöihin ja asiakkaisiin. Kun yritysvastuuta tehtiin strategisista syistä, 

panostukset yritysvastuuseen eivät olleet samalla tasolla. Mielenkiintoinen 

tutkimustulos oli, että johdon strateginen suhtautuminen vastuuseen ei juurikaan 

vaikuttanut todellisiin panostuksiin kaikkien sidosryhmien osalta kuten toimittajien, 

kilpailijoiden ja yhteiskunnan osalta. Hahn ja Mandy (2006) tutkivat myös muun 

muassa sitä, millaisia syitä vastuullisuuden taustalla on. Heidän tutkimus osoitti, että 

yritysvastuun siitä raportoimisen motivaatiot vaihtelivat huomattavasti yritysten 

välillä tutkiessaan saksalaisessa kontekstissa. Tutkimus kuitenkin osoitti 

normatiivisten syiden olevan dominoiva motiivi sille, miksi yritysvastuu otetaan 
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liiketoiminnassa huomioon. Halu toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja eettisesti 

määriteltiin pääsyyksi vastuullisuudelle, mutta näiden lisäksi myös maineen ja 

imagon ylläpitämisen havaittiin olevan tärkeitä tekijöitä. Friedmanin (1970) ajatus 

yrityksen perimmäisestä tarkoituksesta tuottaa yrityksen omistajille voittoa ei 

näyttäytynyt tutkimuksessa kovinkaan suuressa roolissa. Muun muassa 

kustannusten minimoiminen ja tuottojen kasvattaminen nähtiin melko pienenä 

syynä vastuullisesti toimimiselle. Myös Graafland & Mazereeuw-Van der Duijn 

Schouten (2012) tutkimuksessa, jossa he tutkivat yritysjohdon motiiveja yritysten 

vastuullisuuteen, tutkimustulokset olivat melko lailla linjalla Graaflandin ja Van de 

Venin (2006) ja Hahnin ja Mandyn (2006) tutkimusten kanssa. Maineen 

parantaminen ja hoitaminen nähtiin Higginsin, Milnen ja van Grambergin (2015) 

tutkimuksessa yritysjohdon tärkeimmäksi motiiviksi yritysvastuuraportoinnille 

huolimatta yrityksen koosta tai näkyvyydestä. Yritysjohto koki vastuuraportoinnin 

tärkeänä ja sen lopettamisen johtavan heidät yrityksenä huonoon valoon. 

Mielenkiintoista tutkimuksessa oli se, että kuitenkin noin 22 prosenttia vastaajista oli 

sitä mieltä, että vastuuraportoinnin lopettamisella ei olisi mitään vaikutuksia tai 

vaikutukset olisivat epäolennaisia. (Higgins et al. 2015, 458) 

 

Syyksi yritysten vastuullisen toiminnan raportointiin on tutkimuksissa tullut ilmi myös 

yritysten halu parantaa mainettaan vastuullisella toiminnalla ja todistaa 

sidosryhmilleen harjoittavansa vastuullista liiketoimintaa sekä tällä tavalla vastata 

sidosryhmien vaatimuksiin (Jackson & Apostolakou 2010, 387). Myös yrityksille 

asetetut yhteiskunnalliset odotukset nähdään asiana, joka luo paineita 

yritysvastuuraportoinnille yhdessä toimialaan liittyvien riskien kanssa (Young & 

Marais 2012).  Juholin (2004) tutkimuksen mukaan yritysvastuu liitetään usein myös 

riskien hallitsemiseen ja pitkän aikavälin kannattavuuteen. Tutkimuksessa saatiin 

selville, että suurimmat motiivit suomalaisissa yrityksissä olivat tehokkuuden sekä 

pitkän aikavälin kannattavuuden saavuttaminen, mikä eroaa huomattavasti  

Graaflandin ja Van de Venin (2006), Hahnin ja Mandyn (2006) sekä Graafland ja 

Mazereeuw-Van der Duijn Schouten (2012) tutkimuksista, joissa ei-taloudelliset 

motiivit nähtiin tärkeämmiksi syiksi vastuulliselle toiminnalle. Yritysvastuun ja siitä 

raportoimisen motiivit ovat tutkimuksien mukaan siis hyvin vaihtelevia eikä selkeää 
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syytä ole vaan motiivit vaihtelevat esimerkiksi toimialoittain kuten Brønn & Vidaver-

Cohen (2009, 102) tutkimustulokset osoittavat.  

 

2.5 Yritysvastuun hyödyistä 

Yritysvastuuraportoinnin hyödyt voivat olla erilaisia erityyppisille yrityksille. 

Yritysvastuuraportointi voi hyödyttää niin yrityksiä itseään kuin sen sidosryhmiäkin 

toiminnan paremman läpinäkyvyyden johdosta. Niskala ja Lovio (2004, 231) ovat 

tunnistaneet, miten yritysten liiketoiminta voi hyötyä yritysvastuuraportoinnista. He 

mainitsevat hyödyiksi kilpailukyvyn paranemisen, tuotteiden ja palveluiden laadun 

paranemisen, toimittajasuhteiden syventämisen, henkilöstön motivaation kasvun ja 

yrityksen houkuttelevuuden kasvun työmarkkinoilla, yrityksen rahoitusaseman 

parantumisen, uusille markkinoille pääsyn mahdollistamisen sekä yrityksen 

maineen parantumisen. Vastuullisen liiketoiminnan hyötyjä on pyritty tutkimaan 

myös monissa tieteellisissä tutkimuksissa. Se, miten yritys hyötyy vastuullisesta 

liiketoiminnastaan, ei ole näyttäytynyt tutkimuksissa kuitenkaan aina 

yksiselitteisenä. Yritysvastuun hyötyjen mittaaminen koetaankin haastavaksi, koska 

monet hyödyt ovat epäsuoria (Balanssi 5/2014, 43) ja ovat näin ollen vaikea 

luotettavasti mitata. Niskala on kuitenkin sitä mieltä, että vastuullisuus luo perustan 

yrityksen kannattavuudelle pitkällä aikavälillä ja yrityksen arvon paranemiselle 

(Balanssi 5/2013, 30).  

 

Myös kansainvälisesti on jo monien vuosien ajan tehty lukuisia tutkimuksia yritysten 

vastuullisuudesta ja yritysvastuuraportoinnin hyödyistä sekä ennen kaikkea 

yritysvastuun vaikutuksista yrityksen taloudelliseen suoriutumiseen. 

Tutkimustulokset yritysvastuun ja taloudellisen tuloksen parantumisen välillä ovat 

olleet ristiriitaisia ja vaihdelleet negatiivisesta yhteydestä positiiviseen. Jotkut 

tutkimukset ovat osoittaneet näiden välille neutraalin yhteyden. (Orlitzky et al. 2003, 

403) Lukuisat tutkimukset, joissa tutkijat ovat testanneet yrityksen vastuullisuuden 

ja taloudellisen kannattavuuden yhteyttä, ovat tulleet tulokseen näiden välillä 

olevasta positiivisesta yhteydestä. Jo varhaisessa vaiheessa 1980-luvulla McGuire 

et al. (1988) tutkivat näiden kahden tekijän välistä yhteyttä. He havaitsivat 
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tutkimuksessaan, että vastuullisesti toimiva yritys on kannattavampi taloudellisesti 

kuin vastuullisesti toimimaton yritys. Heidän mukaansa johdon tulisi vastuullisuutta 

pohtiessa, vain suoran kannattavuuden parantumisen sijasta, ottaa huomioon 

vastuullisten toimien vaikutukset yrityksen mahdollisten riskien pienentymiseen 

(McGuire et al. 1988, 868).  

 

Vuonna 2003 Orlitzky et al. tutkivat meta-analyysissään 52 eri kvantitatiivista 

tutkimusta 30 vuoden ajalta. Kaikkien tässä tutkimuksessa mukana olleiden 

tutkimuksien lähtökohtana oli selvittää yrityksen vastuullisen toiminnan ja 

taloudellisen menestyksen välistä yhteyttä erilaisilla taloudellisilla mittareilla. 

Aineisto käsitti erilaisissa konteksteissa tehtyjä tutkimuksia, esimerkiksi eri 

toimialoja tarkastelevia tutkimuksia. Orlitzky et al. (2003) tutkimus osoitti, että 

yritysvastuun ja taloudellisen tuloksen parantumisen välillä on yhteys huolimatta 

yrityksen toimialasta. He osoittivat, että positiivinen yhteys taloudellisen 

suoriutumisen ja vastuullisen toiminnan välillä vaihtelee kuitenkin selvästä 

yhteydestä vähemmän selvään yhteyteen. Erot johtuvat tutkijoiden mukaan monista 

eri syistä kuten satunnaisista tapahtumista (esimerkiksi yrityksen maineen 

vaihtelut), tutkimuksissa käytetyistä taloudellisen toiminnan mittareista tai 

yritysvastuun erilaisista tiedonannoista.  

 

Schadewitz ja Niskala (2010) tutkivat yritysvastuun ja taloudellisen suoriutumisen 

välistä yhteyttä tutkimalla yritysvastuuraportoinnin ja yrityksen arvon välistä 

yhteyttä. Tutkimuskohteena olivat Helsingin pörssissä listatut yhtiöt vuosina 2002–

2005. Kriteerinä otokseen käytettiin GRI-ohjeistoa ja vain tätä 

vastuuraportoinnissaan käyttävät yritykset valittiin populaatioon. Tutkimustuloksena 

selvisi, että GRI-ohjeiston mukainen yritysvastuuraportointi vaikuttaa positiivisesti 

yrityksen markkina-arvoon. GRI:n noudattamisella yritysten vastuuraportoinnissa 

havaittiin siis olevan tilastollisesti merkittävä positiivinen yhteys yrityksen arvoon. 

Näin ollen kommunikointi GRI-ohjeiston mukaisen yritysvastuuraportoinnin kautta 

on tärkeä yrityksen markkina-arvoa selittävä tekijä ja oleellinen työkalu, joka 

vähentää epäsymmetriaa johdon ja omistajien välillä. Vaikka yritysvastuun ja 

taloudellisen tuloksen parantumisen välillä on nähty olevan positiivinen yhteys, on 

mielenkiintoista havaita, että tutkimusten mukaan (mm. Graafland & Van de Ven 
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2006 ja Hahn ja Mandy 2006) taloudellisen lisäarvon luominen ei aina ole 

yritysjohtoa eniten motivoiva tekijä koskien vastuullista toimintaa. Usein yritys toimii 

vastuullisesti ennemmin moraalista syistä ja halusta olla ”hyvä yrityskansalainen”.   

 

Useiden tutkimusten mukaan kuten Fombrun, Gardberg & Barnett (2000), Orlitzky 

et al. (2003), Siltaoja M. (2006) ja Guenster, Bauer, Derwall & Koedijk (2011) 

tutkimukset osoittavat yrityksen vastuullinen toiminta johtaa parantuneeseen 

maineeseen, sijoittajien parantuneeseen luottoon yritystä kohtaan, resurssien 

parempaan käyttöön ja uusiin avautuneisiin mahdollisuuksiin markkinoilla. Näiden 

lisäksi Longo et al. (2005) havaitsivat tutkimuksessaan, että yritykset itse kokivat 

myös vastuullisuudellaan parantavansa työntekijöiden tyytyväisyyttä sekä 

vähentävänsä negatiivisia vaikutuksia ympäristöön. Hyvän maineen omaavat 

yritykset voivat usein tehdä parempia sopimuksia asiakkaidensa kanssa, saavat 

helpommin ulkopuolista rahoitusta ja houkuttelevat sijoittajia. Orlitzky et al. (2003) 

tutkimus osoitti, että vastuullisesta toiminnasta johtuva maineen parantuminen on 

yksi suuri tekijä, joka vaikuttaa yrityksen taloudellisen tuloksen ja kannattavuuden 

parantumiseen. Guenster et al. (2011) ovat tutkimuksessaan analysoineet monen 

muiden tutkijoiden tapaan yrityksen vastuullisuuden ja yrityksen kannattavuuden 

välistä yhteyttä. Heidän mukaansa mainetta huonontavat ympäristövahingot 

vaikuttavat suoraan yrityksen myyntiin ja tuottoihin esimerkiksi asiakkaiden 

pidättäytymisenä ostaa yhtiön tuotteita. Vastaavasti vahva ympäristön 

huomioonottaminen voi vaikuttaa suuresti yhtiön teknologiseen innovatiivisuuteen 

ja brändikuvan parantumiseen. (Guenster et al. 2011, 16) Bebbington et al. (2008) 

tutkivat maineen hallinnan ja yritysvastuuraportointikäytäntöjen välistä yhteyttä. He 

havaitsivat tutkimuksessaan, että yritysvastuuraportointia motivoi yrityksen 

pyrkimys parantaa mainettaan. Tutkimustulokset eivät kuitenkaan antaneet suoraa 

näyttöä, että yrityksen maine olisi parantunut raportoinnin ansiosta. 

 

2.6 Yritysvastuuseen kohdistunutta kritiikkiä  

Yritysvastuupuheeseen ja yritysvastuuraportointiin on kohdistunut positiivisen 

suhtautumisen lisäksi paljon kritiikkiä. Yritysvastuun kritisoijat ovat usein sitä mieltä, 
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että yritysvastuu on lähinnä toimintaa, jolla yritetään vaikuttaa sidosryhmiin kuin 

todellista sitoutumista vastuulliseen toimintaan. Yritykset voivat raportoida heille 

suotuisia tietoja yritysvastuunsa tasosta, mutta se ei välttämättä kerro todellisuutta 

yritysten sitoutumisesta vastuulliseen toimintaan ja arvoihin. Yrityksen voivat 

esimerkiksi jättää kertomatta negatiivisia tapahtumia tai tietoja toiminnassaan ja 

näin ollen antaa väärän kuvan todellisesta vastuun tilastaan. 

Yritysvastuuraportoinnin kriitikot ovatkin usein sitä mieltä, että kyseessä on 

pikemmin niin sanottua ”viherpesua”, kuin oikeaa sitoutumista vastuulliseen 

toimintaan (mm. Lyon & Maxwell 2011). Yritysvastuun tunnetuin kritisoija on Milton 

Friedman. Vuonna 1970 Friedman totesi, että yrityksen tärkein tehtävä on tuottaa 

tulosta sen omistajilleen eikä ottaa osaa sellaisiin toimiin, jotka vievät yrityksiä pois 

tästä päämäärästä. Hänen mukaansa yritysten päätösten taustalla tulisi aina olla 

yrityksen omistajat ja voiton maksimointi. Yhteiskunnalliset ongelmat eivät ole 

Friedmanin mukaan yrityksen vastuulla, vaan näiden tulisi korjaantua vapaan 

markkinatalouden mekanismien avulla. Hän perusteli argumenttejaan 

yritysvastuuta vastaan edellä mainittujen lisäksi sillä, että se tulee hänen mukaansa 

osakkeenomistajille kalliiksi. Friedman mainitaan usein, kun puhutaan yrityksen 

yksinomaisesta tarkoituksesta tuottaa voittoa sen omistajille. Artikkelissaan 

Friedman kuitenkin mainitsee sen, että voiton maksimointi tulee tapahtua eettisesti 

toimien ja lakeja noudattaen, mikä jää usein vähälle huomiolle artikkelin 

siteerauksissa. Näin ollen on hyvä huomioita, että Friedman tunnistaa myös 

vastuullisen toiminnan olevan näiltä osin osa yrityksen toimintaa. (Friedman 1970, 

173-178; Carroll 1991) 

 

Yritysvastuusta on tutkittu olevan hyötyä yritykselle kilpailuedun parantumisen 

myötä kuten muun muassa maineen parantumisen sekä taloudellisen tuloksen 

parantumisen myötä. Tutkimuksia, jotka eivät ole linjassa näiden tutkimustulosten 

kanssa on myös olemassa. Monista positiivisen yhteyden osoittavista 

tutkimustuloksista yritysvastuuraportoinnin ja yrityksen arvon välillä muun muassa 

Cho, Michelon, Patten & Roberts (2015, 27-29) havaitsivat kahta vuotta 

vertailevassa tutkimuksessaan, ettei raportoinnilla ja yrityksen arvolla ole yhteyttä 

toisiinsa. Keskeinen huolenaihe yritysvastuukriitikoilla on, että kustannukset 

yritysvastuuseen panostamisesta olisivat suuremmat kuin siitä saatava hyöty, joka 
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olisi ristiriidassa yrityksen perimmäisen tarkoituksen eli omistajien voiton 

maksimoinnin kanssa. Guenster et al. (2011) tutkimuksessaan kuitenkin ovat 

kumonneet tämän kriitikoiden väitteen yritysvastuuraportointiin panostamisen 

kustannusten ylittymisestä verrattuna siitä saataviin hyötyihin. Yritysvastuukriitikot 

ovat myös sanoneet yritysvastuun käsitteen olevan huonosti määritelty, minkä 

vuoksi yritysjohdon on vaikea luonnehtia yritysvastuun tarkoitus juuri heidän 

yritykselleen. (Guenster et al. 2011, 680, 685-702) Peloza, Loock, Cerruti & Muyot 

(2012) tutkivat kolmen eri  avainsidosryhmän osalta heidän mielikuviaan 

yritysvastuusta ja mielikuvien totuudenmukaisuutta. He havaitsivat 

tutkimuksessaan, että sidosryhmien mielikuvat yritysten vastuusta saattavat erota 

hyvin huomattavastikin todellisuudesta. Näin ollen, vaikka yritys olisikin hyvin 

sitoutunut yritysvastuuseen toiminnallaan ja arvoiltaa, pelkkä yritysvastuuraportointi 

ulospäin ei välttämättä takaa yritykselle asemaa vastuullisena toimijana 

sidosryhmien mielessä. Lisäksi kriitikot usein näkevät yritysvastuun lähinnä suurena 

kulueränä yrityksille, jonka ei nähdä tuottavan taloudellista lisäarvoa varsinkaan 

lyhyellä aikavälillä mitattuna (López, Garcia, Rodriguez 2007, 296). 
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3 YRITYSVASTUURAPORTOINTI  

 

3.1 Yritysvastuuraportoinnin taustaa  

Yritysvastuuraportointi on organisaatioiden keino viestiä sidosryhmilleen siitä, miten 

se harjoittaa vastuullista toimintaa sekä miten se on onnistunut asettamissaan 

vastuutavoitteissa. Yritysten vastuullisuuden raportointi on kasvanut huimasti ja 

yritysvastuuraportointi on kasvattanut jalansijaansa yhä useamman yrityksen 

joukossa yli 15 vuoden aikana (Jenkins & Yakovleva 2006, 273; Bebbington, 

Larrinaga & Moneva 2008, 337; Kolk 2008, 3) vaikka pakottavaa lainsäädäntöä ei 

ole juurikaan ollut. Erilaisia kansallisia ja kansalliset rajat ylittäviä suosituksia on 

kuitenkin annettu jo ensimmäisen kerran vähintään yli 10 vuotta sitten. Muun 

muassa jo vuonna 2001 Euroopan Komissio antoi omat suosituksensa ympäristöön 

liittyvien ja sosiaalisten tietojen julkaisemisesta vuosikertomusten yhteydessä niin 

kutsutussa vihreässä kirjassa (Kolk 2003, 286).  

 

Yritysvastuuraportointi ja siihen liittyvä akateeminen tutkimus ovat kulkeneet käsi 

kädessä tähän päivään asti. Vanhimmat tutkimukset yritysvastuuraportoinnista ovat 

noin 1970-luvulta, jolloin tutkimuksissa käytettiin aineistona lähinnä tilinpäätöksiä ja 

vuosikertomuksia. Tällä aikakaudella suuret länsimaiset yritykset alkoivat 

julkaisemaan tietoja muustakin kuin taloudellisesta suoriutumisestaan kuten 

tuotteiden laadusta, työntekijöiden sosiaalieduista ja yrityksen vaikutuksista 

yhteiskuntaan, kun ulkopuolista painetta vastuullisen tiedon jakamisesta alkoi 

esiintyä. Samoihin aikoihin yritykset alkoivat julkaisemaan erillisiä raportteja 

vastuullisuudestaan. Tutkimus keskittyi sosiaalisen vastuun raportointiin 1980-

luvulla. Ympäristövastuuraportointiin alettiin kiinnittää eräiden tutkimusten mukaan 

erityistä huomiota seuraavalla vuosikymmenellä, jolloin yritykset oivalsivat, että 

vastuullisilla tuotteilla ja tuotannolla ne voivat saada merkittävää kilpailuetua. 

Samalla vuosikymmenellä erilliset ympäristöraportit yleistyivät suurien yritysten 

keskuudessa ja syrjäyttivät niin kutsutut sosiaaliset raportit. (McGuire et al. 1988; 

Fifka 2013, 2)  
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2000-luvulta alkaen sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu alettiin liittämään 

yhdessä ja laajemmassa määrin vastuuraportointiin, jolloin myös muun muassa 

nimitykset ”yritysvastuuraportit” tai ”kestävän kehityksen raportit” alkoivat näkyä 

raportoinnissa. Yritysten tilinpäätöksestä irrotetut erilliset vastuuraportit alkoivat 

yleistyä entisestään. Tätä ennen yritysvastuuraportoinnissa oli keskitytty lähinnä 

yhteen osa-alueeseen kerrallaan aikakaudesta riippuen eikä taloudellista vastuuta 

ollut liitetty osaksi vastuullisista raportointia. Kuitenkin joidenkin tutkimusten mukaan 

vielä 2000-luvun alussa oli nähtävissä vastuuraportteja, jotka koskivat lähinnä vain 

ympäristöön liittyviä asioista. Kolkin (2008, 5) tutkimuksen mukaan, joka käsitti 161 

yritysvastuuraporttia ympäri maailmaa, vuonna 2001 noin 70 prosenttia yrityksistä 

raportoi lähinnä vain ympäristöön liittyvistä asioista vastuullisen raportoinnin osalta. 

Vuoteen 2004 mennessä ympäristöasioista raportoivien prosentuaalinen määrä oli 

kuitenkin laskenut vain 14 prosenttiin ja raporteissa alkoi näkyä myös muut osa-

alueet. (Kolk 2008; Fifka 2013, 2) Vuosikertomuksista erillisten 

yritysvastuuraporttien ollessa vielä melko nuori ilmiö ei yritysten raportointitavassa 

ole vielä kehittynyt tiettyä raportin muotoa, joka olisi laajamittaisesti käytössä vaan 

vastuuraporttien muodot ja tyylit vaihtelevat huomattavasti.  

 

Yrityksen ovatkin raportoineet vastuullisuudestaan hyvin eri tavoin viimeisten 

vuosikymmenten aikana, koska kaikkia yrityksiä pakottavaa yhteistä ohjeistusta ei 

ole ollut. Tämä on johtanut siihen, että yritysvastuuraportit ovat olleet hyvin erilaisia 

niin pituuden, lähestymistavan, aihepiirien, laajuuden kuin läpinäkyvyyden 

tasoltaankin. (Nielsen & Thomsen 2007, 25; Kolk 2008; Fifka 2013, 2) Hyvin usein 

edelleenkin yritykset raportoivat vastuullisuudestaan vuosittaisen julkisen 

tilinpäätöksensä yhteydessä, jolloin usein vuosikertomuksissa on erillinen osio 

koskien yritysvastuuta. Toinen yleinen tapa kertoa yrityksen vastuullisuudesta on 

yritysten vuosiraportoinnista erilliset yritysvastuuraportit. Vuonna 2004 Fortune 

Global 250 yrityksistä noin 55 % raportoi vastuullisuudestaan erillisellä 

yritysvastuuraportilla. Toiseksi eniten (20 %) raportoitiin vuosikertomuksen ja 

tilinpäätöksen yhteydessä. (Bebbington et al. 2008, 337; Kolk 2008, 5 -12) Puuttuva 

yritysvastuun yleinen ymmärrys ja terminologia on aiheuttanut sen, että yritysten on 

ollut vaikeaa kehittää johdonmukaisia strategioita yritysvastuun tueksi. Tämä, 

yhdessä suuren määrän erilaisia yritysvastuun määritelmiä, on johtanut siihen, että 
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yritysvastuuraportointi ei ole näyttäytynyt kovin johdonmukaisena eri yritysten 

välillä. (Nielsen & Thomsen 2007, 25)  

 

Vuonna 2003 ja 2008 Kolk tutki yritysvastuuraportoinnin kehityssuuntaa Fortune 

Global 250-listan yritysten keskuudessa. Hänen tutkimuksensa osoittivat, että 

yritysvastuuraportointi oli lisääntynyt yritysten keskuudessa vuosina 1998–2004 

lähes kaikilla toimialoilla. Vuonna 2001 45 % listan yhtiöistä raportoivat 

vastuullisuudestaan, kun vastaava prosenttimäärä vuonna 2004 oli jo 65 %. (Kolk 

2003; Kolk 2008) KPMG:n (2013, 6-11) tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2013 

noin 71 prosenttia maailman suurimmista yrityksistä julkaisi yritysvastuuraportin. 

Samassa tutkimuksessa oli tutkittu yritysvastuuraportointia maailman 250 

suurimman yrityksen osalta. Näiden osalta vastuuraportin julkaisi jo 93 prosenttia 

kaikista yrityksistä. Suomalaisista yrityksistä vuonna 2014 noin 160 raportoi 

vastuullisuudestaan vapaaehtoisesti (Balanssi 5/2014, 42). Yritysvastuuta tutkinut 

Niskala toteaa, että monissa suomalaisissa yrityksissä vastuullisuus on tällä 

hetkellä varsin hyvällä tasolla, mutta mainitsee myös yritysvastuuraportoinnin osalta 

yrityksillä olevan vielä paljon kehitettävää (Balanssi 5/2013, 30).  

 

Vuonna 2017 astuu voimaan uusi EU-direktiivi, joka velvoittaa ei-taloudellisen 

tiedon raportointivelvollisuutta kaikilta EU-alueella toimivilta yli 500 henkilöä 

työllistäviltä tai liikevaihtoa yli 40 miljoonaa euroa tekeviltä yrityksiltä. (Balanssi 

5/2014, 43) Direktiivi nähdään askeleena kohti vastuullisempia yrityksiä, mikä 

palvelee yrityksen sidosryhmiä heidän ollessaan yhä enenemissä määrin 

tietoisempia yritysvastuun tärkeydestä. Lisääntyvä raportointivelvoite parantaa 

yritysten läpinäkyvyyttä ja antaa myös yrityksille mahdollisuuden ennakoida 

paremmin liiketoimintaan liittyvistä riskeistä. Tulevaisuudessa tämä tulee varmasti 

lisäämään yritysvastuuraportointia kansainvälisesti, vaikka moniin suomalaisiin 

yrityksiin direktiivi ei tule juurikaan vaikuttamaan niiden pienen koon puolesta. 

Huomattavaa on, että vaikka yritysvastuuraportointi ei ole monissa maissa 

pakollista lain mukaan, raportoijien määrä on vapaaehtoisuudesta huolimatta 

kuitenkin kehittynyt jatkuvasti (Aiezza 2015, 2). Tulevaisuudessa 

yritysvastuuraportointi tulee varmasti kehittymään edelleen ja siitä tulee 

kokonaisvaltaisempaa koko yrityksen liiketoiminnan käsittävää integroitua 
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toimintaa. Integroitu raportti onkin yritysvastuuraportointikeskustelun uusi suuntaus, 

joka tekee hiljalleen tuloaan myös Suomeen. Integroitu raportointi eroaa siitä, että 

vain raportoitaisiin vastuuteemoista vuosikertomuksen yhteydessä. Uudenlaisen 

raportoinnin tavoitteena on painottaa yrityksen tulevaisuuden näkymiä, 

ansaintalogiikkaa, liiketoimintamallin toimivuutta sekä toiminnan vaikutuksia 

ympäröivään yhteiskuntaan. Integroidun raportoinnin tarkoituksena olisi jopa 

vähentää työmäärää yrityksissä yhdistelemällä ja parantamalla informaatiota, jotka 

nykyisellään sisältyvät vuosikertomuksiin, vastuullisuusraportteihin sekä muuhun 

sijoittajainformaatioon. Tämän uuden yritysten raportoinnin kansainvälisen 

viitekehyksen valmisteluista on ollut vastuussa IIRC (International Integrated 

Reporting Council), joka koostuu suurista kansainvälisistä yrityksistä, 

viranomaisista, asiantuntijayrityksistä ja muista intressiryhmistä. (KPMG 2014) 

  

Yritysvastuuraportoinnin lisääntyessä ja raporttien laajentuessa näiden 

varmentaminen ulkopuolisen tahon puolesta on tullut osaksi yritysvastuuraportointia 

sekä siihen liittyvää akateemista tutkimusta. Vuonna 2008 lähes kolmasosa 250 

yrityksestä varmensi yritysvastuuraporttinsa ulkoisella palvelun tarjoajalla. 

Euroopassa varmentaminen oli yleisempää, kun lähes puolet yrityksistä varmensi 

vastuuraporttinsa. Syiksi ulkoiselle varmentamiselle esitettiin laadun 

varmistaminen, raportoinnin ja luotettavuuden parantaminen sekä mielipiteiden 

saaminen ulkoiselta varmentajalta. Kolkin (2008) tutkimus osoitti, että suurimman 

osan varmennetuista raporteista oli varmentaneet tilintarkastusyhteisöt. 

Varmennuksien laajuudessa ja yritysvastuuraporttien varmennuksen 

kommenteissa oli kuitenkin eroja. Osa yrityksistä varmennutti 

yritysvastuuraporttinsa kokonaan ja osa taas vain jonkin osan raportilta. (Kolk 2008, 

8-10) Vuonna 2013 59 prosenttia 250 maailman suurimmasta yrityksestä, jotka 

raportoivat yritysvastuustaan, varmennuttivat raporttinsa (KPMG 2013, 12). Beelde 

& Tuybens (2015, 197-198 & 205) tutkiessaan eurooppalaisten yritysten 

vastuuraporttien varmentamista havaitsivat, että 120 yritystä 184 yrityksestä 

varmennutti yritysvastuuraporttinsa eli noin 65 prosenttia. Myös heidän tutkimus 

osoitti varmennusten tyylin ja laadun vaihtelevan yrityksittäin. Tutkimuksen mukaan 

suhteellisesti eniten yritysvastuuraportteja varmennutti öljy- ja kaasu- ja 

teknologiayritykset. Noin 50–60 prosenttia tutkimuksiin tulleista teollisuuden ja 
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teollisuuden tuotteiden toimialojen yrityksistä varmennutti yritysvastuuraporttinsa. 

Suomalaisia yrityksiä tutkimuksessa oli mukana hieman yli 10 ja näistä noin 55 % 

varmensi yritysvastuuraporttinsa. 

 

3.2 Raportoinnin luotettavuus ja vertailukelpoisuus 

Yritysvastuuraporttien sisällön jatkuvuus vuodesta toiseen on hyvin tärkeää 

raporttien lukijalle, jotta hän voi seurata yrityksen kehittymistä. Jatkuvuuteen liittyy 

olennaisena osana edellisten vuosien tietojen ilmoittaminen sekä tietojen 

keräämisessä tapahtuneet mahdolliset laskentatapojen muutokset. Perrini (2006, 

91) toteaa, että yritysten tulisi kommunikoida yritysvastuustaan usean vuoden 

ajanjaksolta sekä liittää tavoitteet selvästi mukaan, jotta sidosryhmien olisi 

mahdollista seurata yrityksen kehittymistä. Informaatio monen vuoden ajanjaksolta 

indikoi läpinäkyvyyttä ja yrityksen toiminnan jatkuvuutta sekä mahdollistaa vertailun 

sidosryhmien suunnalta.  

 

Olennainen kysymys pohtiessa vastuun luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta on se, 

että raportoivatko yritykset tosiasiallisesti niitä asioita, jotka kuvastavat niiden 

todellisia sosiaalisesti ja ympäristön kannalta olennaisia toimia. Useissa 

tutkimuksissa on esitetty epäilys siitä tarjoaako yrityksen tämänhetkiset 

raportointikeinot oikean kuvan yrityksen vastuullisuudesta. Tutkimuksissa on 

havaittu, että yritykset hyvin usein kertovat vain vastuustaan sanallisesti ilman 

kvantitatiivista dataa, joka antaa aihetta epäillä vastuullisuuden todellista tilaa. On 

kuitenkin todettu, että yrityksen tulisi vastuullista toimintaansa ja saavutettuja 

tuloksia julkaistessaan kertoa sanallisen ja narratiivisen tiedon lisäksi määrällistä 

informaatiota vastuuraporteillaan. Yritysten tulisi raportoida uskottavaa näyttöä 

heidän suoriutumisestaan ja tavoitteidensa saavuttamisesta. Haastateltuaan 

kansalaisjärjestöjen edustajia tutkimuksessaan O´Dwyer, Unerman & Bradley 

(2005, 23) havaitsivat, että yritysten haluttaisiin kertovan raportillaan yleisesti 

ympäristösitoumusten ja -linjausten lisäksi niihin tähtäävistä toimenpiteistä ja 

tehokkuudesta. (Tilt 2001, 15; Bouten, Everaert, Van Liedekerke, De Moor & 

Christiaens 2011) Hrasky (2012) tutki omassa tutkimuksessaan taulukkojen ja 
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kuvioiden merkitystä yritysvastuuraporteilla. Hän havaitsi, että vähemmän 

vastuulliset yritykset pyrkivät raportoimaan vastuullisuudestaan symboliikalla, kun 

vastuullisemmat yritykset taas luottavat enemmän tuloksien ja saavutusten 

raportointiin sekä havainnollistavat näitä taulukoin. Suorituksistaan raportoivia 

yrityksiä voidaan pitää vastuullisempina kuin niitä, jotka eivät kerro todellisista 

negatiivisista tai positiivista suoristuksista. 

 

Yritysvastuuraportoinnin ulkoinen varmennus on lisääntynyt sitä myötä, kun 

yritysvastuuraportointi on lisääntynyt. Muun muassa Kolkin (2003, 281) tutkimuksen 

mukaan yritysvastuuraporttien varmentaminen oli vuodesta 1998 vuoteen 2001 

kasvanut 19 prosentista 29 prosenttiin suurissa Fortune Global 250 yrityksissä.  

Heikko luottamus yritysten julkaisemaan informaatioon heikentää 

yritysvastuuraportoinnin merkitystä. Yritysvastuuraporttien varmentamisen ollessa 

vielä täysin vapaaehtoista usein vapaaehtoisesti yritysvastuusta raportoiva haluaa 

kuitenkin osoittaa raporttinsa luotettavuuden ja laadun vielä ulkoisen varmentajan 

avulla. Erityisesti suuret yritykset varmennuttavat yritysvastuuraporttinsa ulkoisella 

riippumattomalla taholla, koska niihin kohdistuu enemmän julkista kiinnostusta 

(Moroney, Windso & Aw 2012, 927). Varmennusraporttien yksi tavoite onkin 

vahvistaa yritysvastuuraporttien luotettavuutta. Tutkijat ovat olleet yksimielisiä 

ulkoisen varmennuksen hyödyistä puhuttaessa. Varmennuksen nähdään ennen 

kaikkea parantavan yritysvastuuraportointia sidosryhmien näkökulmasta laadun, 

luotettavuuden ja läpinäkyvyyden parantuessa (mm. Jones & Solomon 2010; 

Moroney et al. 2012; Perego & Kolk 2012). Moroney et al. (2012) ovat tutkineet 

parantaako yritysvastuuraporttien varmentaminen niiden laatua ja luotettavuutta. 

Heidän tutkimus osoitti positiivisen yhteyden varmennuksen ja laadun välillä 

listatuissa yrityksissä. Heidän analyysi osoitti myös, että yritysten vastuuraportointi 

parantuu ajan saatossa. Eli ne yritykset, jotka olivat raportoineet vastuusta 

kauemmin, raportoivat heidän tutkimuksen mukaan myös laadullisesti paremmin. 

 

Yritysvastuuraportointiin liittyvien standardien ja ohjeistojen on sanottu luovan 

parempaa vertailukelpoisuutta. Maailmanlaajuisesti eniten käytettynä raportoinnin 

ohjeistona GRI-ohjeistoa on tutkittu siltä kannalta, tehostaako GRI:n käyttö yritysten 

vastuuraporttien vertailukelpoisuutta ja parantaako se näin ollen yritysten 
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sidosryhmien mahdollisuutta vertailla yritysten raportteja keskenään. Osa tutkijoista 

onkin löytänyt GRI:n käyttöönoton ja vertailukelpoisuuden parantumisen välillä 

positiivisen yhteyden (Toppinen & Korhonen-Kurki 2013), mutta osa tutkijoista on 

myös kritisoinut sitä, että GRI:n käyttö ei ole lisännyt yritysten vertailukelpoisuutta 

(Boiral & Henri 2015). Perrini (2006, 91) toteaa, että vastuuraportoinnin 

standardisoinnilla on muitakin hyötyjä kuin vertailukelpoisuuden parantuminen. 

Standardisointi myös pienentää valikoivaa raportointia ja harhaanjohtavan 

informaation julkaisemista. Viime kädessä tutkijan mukaan standardisointi antaa 

yleisen viitekehyksen sidosryhmille ja näin ohjaa heitä yritysvastuuraporttien 

vertailemissa.  

 

3.3 Yritysvastuuraportointia koskevat kansainväliset 

standardit ja raportointiviitekehykset  

Usein yritykset raportoivat yritysvastuustaan kansainvälistä raportointiohjeistusta 

hyväksi käyttäen tai kertovat vastuuraportillaan noudattavansa tiettyjä periaatteita. 

Nämä auttavat organisaatioita määrittelemään olennaiset raportoitavat asiat, joista 

hyötyvät niin itse organisaatio kuin sen yritysvastuuraportin lukijatkin. Ohjeistuksien 

tavoitteena on yhdenmukaistaa yritysten vapaaehtoista vastuullisuuden raportointia 

sekä viedä sitä eteenpäin. Vertailukelpoisuuden parantuminen ohjeistojen käytön 

myötä helpottaa muun muassa sijoittajien työtä vertaillessaan eri yrityksiä 

sijoituskohteina. (KHT-yhdistys 2008, 7; FIBS 2013)  

 

Tämän tutkimuksen viitekehyksenä toimivan GRI-raportointiohjeiston lisäksi on 

olemassa muitakin ohjeistoja ja standardeja. Global Compact on YK:n aloite 

yritysvastuun edistämisestä. Sen tavoitteena on kannustaa yrityksen johtoa 

soveltamaan ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristöön ja korruption vastaisuuteen 

liittyvää kymmentä periaatetta. Global Compactin periaatteisiin yritys sitoutuu 

allekirjoittamalla. Tämän lisäksi on muun muassa OECD:n ohjeet monikansallisille 

yrityksille, AA1000 standardi (AccountAbility Principles Standard), SA8000 

standardi (Social Accountability International Standard) sekä ISO 14000 

ympäristöjohtamisen standardi. OECD:n ohjeet ja toimintaperiaatteet korostavat 
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yritysten toiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta. AA1000 on standardiperhe, joka 

sisältää periaatteet yritysvastuun sisällölle, sidosryhmävuorovaikutukselle ja 

vastuuraporttien varmentamiselle. SA8000 keskittyy lähinnä sosiaalisen vastuun 

osa-alueeseen ja on työelämän oikeuksia käsittelevä standardi. Standardi ISO 

14000 on taas järjestelmästandardi, joka keskittyy ympäristöasioiden hallintaan. 

(Chen & Bouvain 2009, 10; Niskala et al. 2013, 113)  

 

3.4 GRI raportointiviitekehys ja -ohjeisto  

Global Reporting Initiative, joka tunnetaan yleisesti myös lyhenteellä GRI, on 

kansainvälinen kestävää kehitystä, yritysvastuuta sekä raportointia yrityksissä 

edistävä pioneeriorganisaatio. GRI on luonut kansainvälisesti tunnetun ja käytetyn 

viitekehyksen yritysten kestävän kehityksen ja yritysvastuun raportoinnin avuksi. 

(GRI 2015a) Organisaation tavoitteena on ollut järjestön perustamisvuodesta 1997 

lähtien luoda ja kehittää yhä laadukkaampi yleisesti hyväksytty ohjeisto yritysten 

ympäristöraportointiin sekä taloudellisen ja sosiaalisen toiminnan raportointiin 

(KTH-yhdistys 2008, 11). Vastuuraportoinnin tarkoituksena on julkaista yrityksen 

liiketoiminnasta aiheutuvia negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia ympäröivään 

yhteiskuntaa, ympäristöön sekä talouteen (GRI 2013, 3). Ensimmäinen versio GRI-

ohjeistosta julkaistiin vuonna 1999 (Niskala et al. 2013, 107). Sidosryhmien 

näkökulmasta GRI-ohjeiston käyttäminen vastuuraportoinnin tukena voi parantaa 

yritysvastuuraporttien vertailukelpoisuutta eri yritysten välillä. Vertailukelpoisuus 

onkin yksi GRI raportoinnin pääperiaatteista. Ohjeistossa sanotaan, että yrityksen 

tulisi raportoida olennainen tieto niin, että sen sidosryhmään kuuluvien olisi 

mahdollista vertailla informaatiota sekä ajassa että muiden organisaatioiden 

vastuuraporttien tietojen välillä. GRI:n ajatuksena on, että sidosryhmät voisivat 

vertailla vastuuraporttien tietoja edellä mainittujen lisäksi yrityksen asettamiin 

tavoitteisiin ja analysoida sitä, miten yrityksen ovat tavoitteensa saavuttaneet. (GRI 

2013, 18) 

 

Ohjeisto koostuu yritysvastuuraportointia ohjaavista periaatteista ja 

raportoinninmittareista. Raportointiohjeiston yleinen versio on kehitetty ajatellen, 

että sitä on mahdollista soveltaa erilaisissa yrityksissä riippumatta niiden 
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toimialasta, koosta tai maantieteellisestä sijainnista. GRI-ohjeistus on 

olemassaolovuosiensa aikana saavuttanut suuren suosion ja on tällä hetkellä 

tunnetuin ja laajasti käytetty yritysvastuuraportoinnin apuna ympäri maailmaa 

(Ballou, Heitger & Landers 2006, 66; Roca & Searcy, 2012, 105). Myös Suomessa 

GRI on tärkein ja käytetyin yritysvastuuraportoinnin apuna käytettävä viitekehys 

(KHT-yhdistys 2008, 7; Balanssi 5/2013, 32). Marimon, Alonso-Almeidan ja 

Rodríguezin (2012, 134) tutkimuksen mukaan maailmassa noin 40 prosenttia 

kaikista yritysvastuusta raportoivista yrityksistä käyttääkin apunaan GRI-

ohjeistusta. KPMG:n (2013, 12) tutkimuksen mukaan jo lähes 80 prosenttia 

maailman suurimmista yrityksistä käyttää GRI-raportointiviitekehystä 

yritysvastuuraportointinsa tukena. Vuodesta 2011 kasvua on tapahtunut 9 

prosenttiyksikköä. Voisi olettaa, että myös vuodesta 2013 kasvua GRI:n käytössä 

on tapahtunut tähän päivään asti ottaen huomioon aihepiirin ympärillä pyörineen 

keskustelun viime vuosina.  

 

Organisaatio kehittää raportointiviitekehystä ja -ohjeistustaan jatkuvasti. 

Lokakuussa vuonna 2006 on julkaistu vielä tänäkin päivänä suuressa osassa 

yrityksiä käytössä oleva raportoinnin ohjeiston versio G3. Versio sisältää 

raportointiohjeiston, taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristötunnusluvut, tekniset 

ohjeet laskennalle, laskentarajojen määritykset sekä lisäohjeita eri toimialoille. 

(KHT-yhdistys 2008, 11) Versio G4, uusin GRI-raportointiohjeisto, julkaistiin 

toukokuussa vuonna 2013. GRI:n kehittämän neljännen version tavoite oli luoda 

sellainen ohjeisto, joka auttaa raportoijia luomaan raportoivan organisaation 

kannalta merkittäviin ja olennaisiin aiheisiin keskittyviä yritysvastuuraportteja. 

Tavoitteena oli, että yritysten yritysvastuuraportit sisältäisivät tulevaisuudessa yhä 

arvokkaampaa tietoa organisaation merkittävimmistä vaikutuksista. Yksi syy uuden 

ohjeiston kehittämiselle oli saada yritykset keskittymään koko raportointiprosessiin 

ja löytämään lopullisessa raportoinnissaan omalle organisaatiolle ja sen tärkeille 

sidosryhmille olennaisimmat vastuullisuustekijät. (GRI 2015b) Vaikka uuden GRI 

G4-version käyttö on yleistynyt maailmalla vähitellen, monet yritykset ovat 

käyttäneet vielä vuoden 2014 yritysvastuuraporteissaan G3-versiota.  
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GRI esittelee myös yleisen kaikille yhtiöille käyttökelpoisen ohjeiston lisäksi 

spesifeille toimialoille soveltuvia lisäohjeita. Toimialakohtaiset lisäohjeet sisältävät 

toimialakohtaisia indikaattoreita ja ohjeiston soveltamisohjeita. Toimialakohtaiset 

ohjeet on kehitetty kuitenkin vain täydentämään toimialojen yritysvastuuraportointia 

eivätkä korvaamaan GRI-ohjeistoa kokonaan.  (GRI 2006, 4) 

Raportointiviitekehyksen osalta täydennystä on saatavilla seuraavien kymmenen 

sektorin osalta: lentokenttätoiminta, rakentaminen ja kiinteistöt, sähköhyödykkeet, 

tapahtumajärjestäjät, rahoituspalvelut, elintarvikevalmistajat, media, metalli ja 

kaivos, kansalaisjärjestöt sekä öljy ja kaasu (GRI 2015c). Seuraavissa 

alakappaleissa avataan kolmea eri vastuun osa-aluetta tarkemmin keskittyen 

erityisesti GRI G3-raportointiohjeiston mukaiseen ohjeistukseen ja sen osa-

alueiden toimintaindikaattoreihin.  

 

3.4.1  Taloudellinen vastuu GRI:ssä 

Taloudellinen vastuu GRI:n mukaan käsittää yritysten vaikutukset olennaisten 

sidosryhmiensä talouteen ja taloudellisiin järjestelmiin niin paikallisesti kuin 

laajemmassakin mittakaavassa. Ohjeiston taloudelliset indikaattorit kuvaavat 

pääomavirtaa eri sidosryhmien osalta ja organisaation keskeisiä vaikutuksia sitä 

ympäröivään yhteiskuntaan. Taloudellisen toiminnan ymmärtäminen on erityisen 

tärkeää yrityksen ja sen kestävän kehityksen mukaisen toiminnan ymmärtämisen 

kannalta. Niin kuin monet tutkijat ovat osoittaneet, taloudellinen toiminta on pohja 

muulle vastuulliselle toiminnalle (Isaksson & Steimle 2009; Carroll 1979). Yritysten 

taloudellinen tieto on kerrottu usein jo yrityksen tilinpäätöstiedoissa, joissa 

taloudellinen informaatio ei kuitenkaan ole yhtä laajalle ulottuvaa kuin 

vastuuraportoinnissa vaan käsittää usein vain organisaation sisäistä informaatiota. 

Vastuuraportoinnin painopisteenä ovat sidosryhmät ja se, kuinka niiden 

taloudellinen tilanne muuttuu yrityksen toiminnan seurauksena. (GRI 2006, 25; GRI 

2013, 48; Niskala et al. 2013, 171) 

 

Taloudellinen vastuu koostuu kolmesta eri näkökulmasta, josta käsin taloudellista 

vastuuta raportoidaan GRI:n mukaisesti. Nämä ovat taloudellinen toiminta, 
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markkina-asema ja epäsuorat taloudelliset vaikutukset. Taloudellisen tiedon 

indikaattorit ovat jaettu näiden kolmen alakategorian alle. (GRI 2006, 25) 

Taloudellinen toiminta kuvaa organisaation toiminnan taloudellisia vaikutuksia 

välittömästi sekä toiminnan tuottamaa taloudellista lisäarvoa sen keskeisille 

sidosryhmille. Markkina-asema kategorian tarkoituksena on kuvata organisaation 

toimintaa ja taloudellisia vaikutuksia tietyillä markkinoilla, joilla yrityksen toiminnalla 

on merkittävä vaikutus. Välilliset taloudelliset vaikutukset kuvaavat organisaation 

toiminnan ja liiketapahtumien tuloksena syntyviä laajempia vaikutuksia. (Niskala et 

al. 2013, 171) GRI-ohjeisto sisältää suosituksen siitä, että yritysvastuuraportilla olisi 

tärkeää ilmoittaa myös kaikkien kolmen alakategorian johtamistavan lyhyt kuvaus, 

taloudelliset tavoitteet ja toimintamenetelmien kuvaus sekä mahdollisesti muuta 

relevanttia lisätietoa organisaation toiminnan ymmärtämiseksi esimerkiksi keskeiset 

onnistumiset ja epäonnistumiset sekä riskit ja mahdollisuudet. (GRI 2006, 25) 

 

3.4.2  Sosiaalinen vastuu GRI:ssä 

Sosiaalinen vastuu on selkeästi suurin osa-alue GRI-raportoinnissa. Se sisältää 

ohjeiston mukaan hyvin laaja-alaisesti erityyppisiä aiheita ja näiden indikaattoreita 

työvoiman moninaisuuden indikaattoreista yrityksen tuotevastuun indikaattoreihin. 

Sosiaalisia toimintaindikaattoreita on 40 ja nämä on jaettu neljään eri näkökulmaan, 

joita ovat henkilöstö ja työolot, ihmisoikeudet, yhteiskunta sekä tuotevastuu. 

Indikaattorien lisäksi sosiaalisen vastuun kategorioiden osalta suositellaan 

julkaistavaksi tietoa kategorian tavoitteista ja vastuista, menettelytavoista, 

toiminnan valvonnasta ja seurannasta, koulutuksen ja tietoisuuden lisäämisestä 

organisaatiossa sekä teemakohtaista lisätietoa muun muassa tietoa riskeistä ja 

mahdollisuuksista. (GRI 2006, 29-35) 

 

Henkilöstöä ja työoloja sekä ihmisoikeuksia koskevat asiat GRI-ohjeistossa 

perustuvat kansainvälisiin normeihin, joita ovat muun muassa YK:n 

yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen periaatteet, kansainvälisen 

työjärjestön ILO:n määrittelemät työelämän oikeudet sekä OECD:n antamat 

ohjeistukset. Yhteiskuntaindikaattorit kuvaavat organisaation vaikutuksia eri 
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yhteisöihin sekä organisaation ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden välisen 

vuorovaikutuksen riskienhallintaa ja erityisesti riskejä koskien lahjontaa ja 

korruptiota.  Näiden taustalla ovat muun muassa lahjonnan ja korruption kieltoa 

koskevat OECD:n ja YK:n ohjeet sekä kansainväliset kilpailua koskevat säännökset. 

Tuotevastuu kategorian osalta keskeistä ohjeiston mukaan on kuluttajan suojaan 

liittyvät asiat, oikean tuoteinformaation antaminen, hyvät markkinointitavat sekä 

yksityisyyden suojaan liittyvät asiat.  (GRI 2006, 29-35; Niskala et al. 2013, 189) 

 

Sosiaalisen vastuun neljä yllä lueteltua kategoriaa on jaettu vielä alakategorioihin 

GRI:ssä. Henkilöstö ja työolot kategoria koostuu alakategorioista työllistäminen, 

henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet, työterveys ja - turvallisuus, koulutus sekä 

monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet. Ihmisoikeuksien kategoria 

sisältää 7 alakategoriaa, joita ovat investoinnit, syrjinnän kielto, järjestäytymisoikeus 

ja työehtosopimusoikeudet, lapsityövoima, pakko- ja rangaistustyövoima, 

turvallisuuskäytännöt sekä alkuperäiskansojen oikeudet. Yhteiskunta kategoriaan 

sisältyy paikallisyhteisöt, korruptio, julkishallinto, kilpailun rajoitukset sekä 

määräystenmukaisuus. Neljäs kategoria tuotevastuu koostuu asiakkaiden 

terveydestä ja turvallisuudesta, tuote- ja palvelutiedoista, markkinointiviestinnästä, 

asiakkaiden yksityisyyden suojasta sekä määräystenmukaisuudesta. (GRI 2006)  

 

3.4.3  Ympäristövastuu GRI:ssä 

Ympäristövastuun osa-alueeseen kuuluvat organisaation vaikutuksen eläviin ja 

aineellisiin luonnonjärjestelmiin, kuten ekosysteemeihin, maaperään, ilmaan ja 

veteen. Ympäristöindikaattorit koostuvat yhdeksästä eri näkökulmasta. Näitä 

näkökulmia ovat raaka-aineet, energia, vesi, biodiversiteetti, päästöt ilmakehään, 

jätevedet ja jätteet, tuotteet ja palvelut, määräystenmukaisuus, kuljetukset sekä 

yhteenveto. GRI -ohjeisto sisältää edellä mainittujen osa-alueiden mukaisesti 

suositukset myös johtamistavan, tavoitteiden, menettelytavan ja muiden lisätietojen 

esittämisestä. Näiden lisäksi ympäristövastuun raportoinnissa suositellaan 

ilmoitettavan koulutuksesta ympäristöasioissa, organisatorisista vastuista sekä 

vastuun toteutumisen valvonnasta ja seurannasta. (GRI 2006, 26) 
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3.4.4  Tutkimuksia GRI:n käyttökelpoisuudesta 

GRI-ohjeistuksen käyttökelpoisuutta on tutkittu näkökulmasta tehostaako ohjeiston 

käyttö yritysten vastuuraporttien vertailukelpoisuutta ja parantaako se näin ollen 

yritysten sidosryhmien mahdollisuutta vertailla yritysten raportteja keskenään. Osa 

tutkijoista on löytänyt positiivisen yhteyden GRI:n käyttöönotossa ja yritysten 

vastuuraporttien laadun sekä vertailukelpoisuuden parantumisessa (Kolk 2003; 

Toppinen & Korhonen-Kurki 2013) sekä jotkut ovat löytäneet GRI:n mukaisesta 

vastuuraportoinnista muita hyötyjä (Hedberg & Malmborg 2003). GRI:n mukaisen 

raportoinnin sanotaan olevan tärkeässä osassa yrityksen ulkoisessa viestinnässä ja 

markkina-arvon parantamisessa (Schadewitz & Niskala 2010). Laajasta 

levinneisyydestä huolimatta GRI-ohjeistukseen on kohdistunut myös paljon 

kritiikkiä. GRI:tä on myös kritisoitu sen käyttöönotosta huolimatta yritystenvälisen 

vertailukelpoisuuden heikkoudesta ja yritysvastuuraporttien läpinäkymättömyydestä 

(Moneva et al. 2006; Isaksson & Steimle 2009; Toppinen & Korhonen-Kurki 2013; 

Boiral & Henri 2015). Näiden lisäsi mitattavien indikaattoreiden suuri määrä ja GRI-

ohjeistuksen käyttöönoton vaatima valtava resurssimäärä on ollut kritiikin kohteena 

(Bonsón & Bednáróvá 2015). 

 

Hedberg ja Malmborg (2003) tutkivat, miksi yrityksen valitsivat GRI-ohjeiston 

yritysvastuuraportointinsa tueksi ja kuinka se on vaikuttanut yritysten 

vastuullisuuden johtamiseen. Kvalitatiivinen haastattelututkimus koskien 10 

ruotsalaista GRI-ohjeistoa käyttävää yritystä osoitti, että GRI:n käyttö on lisännyt 

yritysten tavoittelemaa luotettavuutta ulkoisesti ja yrityksen sisällä. Lisäksi GRI-

ohjeiston käyttöönoton suurimpia syitä on ollut se, että se antaa hyvän mallin, kuinka 

rakentaa ulkoinen yritysvastuuraportti. GRI-ohjeiston käyttöönotolla nähtiin olevan 

myös positiivisia vaikutuksia yrityksen sisäiseen kommunikaatioon eri osastojen ja 

toimintojen välillä. Positiivisesta näkökulmasta huolimatta samat tutkijat näkivät 

kehittämiskohtia GRI-ohjeistossa, kuten vastuuraporttien varmentaminen.  

 

Myös Toppinen ja Korhonen-Kurki (2013) tutkivat yritysvastuun ja sen raportoinnin 

kehittymistä kolmessa kansainvälisessä metsäteollisuuden yrityksessä vuosina 

2005–2009. Heidän tutkimus osoitti, että GRI:n käyttöönotolla on positiivinen yhteys 
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yritysvastuuraportoinnin laatuun kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksessa tutkittiin lisäksi 

yhden GRI:n sosiaalisen vastuun indikaattorin osalta sitä, kuinka yritykset ovat siitä 

raportoineet. Yritysvastuuraportteja analysoitiin etsimällä yhtenäisiä teemoja valitun 

indikaattorin osalta. Huolimatta siitä, että heidän tutkimuksensa osoitti 

kokonaisvaltaisesti laadun parantuneen GRI:n käyttöönoton myötä, sosiaalisen 

vastuun indikaattorin lähempi analysointi osoitti yritysten raportoivan hyvin erilailla 

samaan indikaattoriin liittyen. Näin ollen GRI-ohjeiston käyttöönotto ei ollut juurikaan 

parantanut vertailukelpoisuutta tai läpinäkyvyyttä yritysvastuuraportoinnissa. 

Vertailukelpoisuutta ja läpinäkyvyyttä heikentää vahvasti myös se, että GRI:n 

mukainen yritysvastuuraportoinnin taso vaihtelee yrityksen oman raportointihalun 

tai olennaisuusarvion mukaan (Hedberg & Malmborg 2003, 163). Yritykset voivat 

raportoida vastuusta vain niitä indikaattoreita, joita haluavat ja näin ollen esimerkiksi 

negatiivinen ja sidosryhmien kannalta olennainen informaatio saattaa jäädä 

yritykseltä kertomatta.  

 

Boiral ja Henri (2015) tutkivat yritysvastuuraporttien mitattavuutta ja yritysten välistä 

vertailukelpoisuutta laadullisella sisällönanalyysillä analysoiden 92 eri G3-

indikaattoria. Heidän tutkimusaineisto koostui 12 kaivosyrityksen 

yritysvastuuraporteista vuodelta 2007, joista jokaisessa GRI -ohjeisto oli otettu 

käyttöön. Tutkimuksen perustana oli, että yritysvastuuraporttien luotettavuus 

lähtökohtaisesti lähtee siitä olettamuksesta, että raportteja tulisi olla mahdollista 

mitata ja verrata. Näin ollen niistä voitaisiin tutkijoiden mukaan päätellä yritysten 

sitoutumisen taso vastuulliseen liiketoimintaan. Tutkimus kuitenkin osoitti, että GRI-

indikaattoreista alle puolet lähestyvät vastuuraportteja kvantitatiivisista 

lähtökohdista. He havaitsivat, että indikaattoreiden vertailuun ja mitattavuuteen liittyi 

muun muassa seuraavia ongelmia: epäselvyys, tulkinnanvaraisuus, 

epätäydellisyys, kvalitatiivinen data, raporttien monimutkaisuus, erilaiset 

mittaustavat sekä positiivisten asioiden korostaminen. GRI:n mukaisesti 

rakennettuja yritysvastuuraportteja on heidän mukaansa mahdotonta mitata ja 

verrata keskenään niin, että saataisiin luotettavasti selville yritysten vastuullisen 

toiminnan taso. 
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Moneva et al. (2006, 121) ovat myös esittäneet kritiikkiä GRI-ohjeistoa kohtaan. He 

toteavat tutkimuksessaan, että osa yrityksistä leimaa itsensä ”GRI-raportoijiksi”, 

mutta eivät todellisuudessa toimi täysin vastuullisella tavalla ottamatta täysin 

huomioon esimerkiksi kasvihuonepäästöjä tai ihmisoikeuksia. Tällä tavalla GRI-

ohjeiston leima saattaa hämätä sidosryhmiä. Tutkijat kritisoivat myös sitä, että GRI 

on jakautunut Triple Bottom Line -ideologian mukaan kolmeksi erilliseksi pilariksi 

(taloudellinen, ympäristö- ja sosiaalinen vastuu), jotka eivät ole tarpeeksi 

integroituneita toisiinsa nähden. Isaksson ja Steimle (2009) tutkivat GRI:n 

mukaisesti raportoituja sementtialan yritysten vastuuraportteja tavoitteenaan 

selvittää, millä laajuudella raportit osoittavat yritysten todellisen vastuullisen 

toiminnan. Tutkimuksessaan he totesivat, että olemassa oleva GRI-ohjeisto ei 

antanut tarpeeksi kattavaa tietoa heidän tutkimuksen kohdeyritysten osalta. GRI-

ohjeiston käyttö ei toisin sanoen antanut täyttä varmuutta siitä, että 

yritysvastuuraportti antaa tyhjentävän selvityksen siitä, kuinka vastuullinen yritys 

todellisuudessa on tai kuinka nopeasti se parantaa vastuullisuuttaan ja pääsee 

tavoitteisiinsa. Tutkijoiden mukaan yksi syy tähän on se, että asiakkaan näkökulmaa 

ei ole riittävällä tavalla huomioitu GRI-ohjeistossa. Heidän mukaan tätä voisi 

parantaa esimerkiksi lisäämällä ohjeistoon indikaattorin, joka käsittelisi huonoa 

laatua ja siitä aiheutuneita kustannuksia. 

 

3.5 Aikaisemmat tutkimukset yritysvastuuraportoinnin 

kehittymisestä ja tämän hetkisistä erityispiirteistä  

Kuten aiemmin mainittu tutkimuksia yritysvastuuraportoinnista on tehty laajalti hyvin 

monista eri näkökulmista. Yritysvastuuraportointia on tutkittu niin kvalitatiivisella 

kuin kvantitatiivisellakin tutkimusotteella. Seuraavissa alakappaleissa käydään läpi 

yritysvastuuraportoinnista tehtyjä tutkimuksia keskittyen erityisesti niihin 

tutkimuksiin, jotka ovat relevantteja tämän tutkimuksen kannalta kuten tutkimuksiin 

yritysvastuuraportoinnin tilasta, erityispiirteistä ja raportoinnin kehittymisestä tähän 

päivään. 
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3.5.1  Yritysvastuuraportoinnin kehittyminen 

Yritysvastuuraportointi on kehittynyt paljon sen pinnalle nousemisen jälkeen. 

Yrityksen läpinäkyvyyden vaatimusten ja sen kautta raportoinnin voi nähdä 

kasvavan ja kehittyvän entistä enemmän tulevaisuudessa. Gray et al. (1995) tutkivat 

yritysvastuun eri teemojen raportoinnin kehittymistä. Tutkimuksessaan he laskivat 

vastuullisiin teemoihin käytettyjen sivujen lukumäärää yritysten vuosikertomuksissa 

Iso-Britanniassa. He havaitsivat, että yritysvastuuraportointi oli positiivisesti 

kehittynyt vuodesta 1979 vuoteen 1991 sivumäärien perusteella. He totesivat, että 

yritysten pakollisessa raportoinnissa ei ollut tapahtunut yhtä suurta muutosta kuin 

vapaaehtoisessa raportoinnissa, joka oli ajanjaksolla kasvanut jopa 

nelinkertaiseksi. Osan tästä kasvusta he totesivat luultavasti johtuvan otoksen 

kasvulla eli raportoinnin laajentuminen ei todellisuudessa välttämättä ole ollut näin 

dramaattista kuin tutkimus antoi olettaa. Työntekijöihin liittyvä vastuuraportointi oli 

koko tutkimuksen ajanjaksolla ollut laajinta. Toiseksi eniten oli lähes koko 

ajanjakson ajan raportoitu yhteiskuntaan liittyvistä teemoista. Vuonna 1991 

ympäristöön liittyvistä teemoista raportointi kuitenkin saavutti yhteiskunnasta 

raportoinnin tason keskimääräisten sivumäärien perusteella. Huomattavaa 

tutkimuksessa olikin, että ympäristövastuusta raportointi kasvoi huimasti vuodesta 

1988 vuoteen 1991. 

 

Kolk (2003) tutki yritysvastuuraportoinnin suuntaa ja trendejä ajanjaksolla 1998 - 

2001 suurissa yrityksissä. Vuodesta 1998 vuoteen 2001 verrattuna 

yritysvastuuraportointi oli tutkimuksen otoksessa olleiden yritysten keskuudessa 

kasvanut. Vuonna 1998 yritysvastuusta raportoi (Fortune Global 250 yrityksistä) 35 

prosenttia ja vuonna 2001 jo 45 prosenttia. Hänen tutkimuksensa osoitti, että tietyillä 

toimialoilla yritykset raportoivat vastuullisuudestaan toisia toimialoja enemmän. 

Teollisten toimialojen vastuuraportointi osoittautui olevan yleisempää, kun taas 

muun muassa rahoitussektorin, kauppasektorin ja mediasektorin yrityksien osalta 

yritysvastuuraportointi ei ollut yhtä yleistä. Yritysvastuuraportointi oli kuitenkin 

kasvanut lähes kaikkien toimialojen keskuudessa ajanjaksolla. Suurinta kasvua oli 

ollut toimialoilla yleishyödykkeiden, kommunikaation ja median sekä tietokoneiden 

ja elektroniikan toimialoilla. Eniten vastuusta raportoivia yrityksiä olivat yhtiöt 
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toimialoilta lääkkeet ja kemikaalit, tietokoneet ja elektroniikka, autoteollisuus, 

päivittäistavarat sekä öljy ja kaasu. Näiden toimialojen osalta selkeästi eniten 

vastuullisuuden raportointiin panostivat teollisuuden yritykset.  

 

Jenkins ja Yakovleva (2006) tutkivat omassa case-tutkimuksessaan sitä, miten 

yritysvastuuraportointi oli kehittynyt kymmenessä maailmanlaajuisesti suurimmassa 

kaivosteollisuuden yrityksessä. He tutkivat, miten raportointi oli sisällöltään, 

tyyliltään ja luonteeltaan muuttunut vuosina vuodesta 1999 vuoteen 2003 ja mitkä 

tekijät ovat mahdollisesti vaikuttaneet muutokseen. Heidän tutkimuksen 

kohdeyrityksistä 7 raportoi vastuusta erillisellä raportilla laajuudelta ja tasolta 

vaihtelevasti vuonna 2003. Vuosien 1999 ja 2001 välisenä aikana vain yksi yhtiö ei 

raportoinut mitään sosiaalisesta- tai ympäristövastuustaan. Heidän tutkimus osoitti, 

että GRI:n käytössä oli tapahtunut huomattava muutos viimeisinä tutkimuksen 

vuosina. Tutkimusjoukosta vain kaksi yritystä käytti GRI:tä raportointinsa tukena 

vuonna 2002 tämän luvun ollessa kolminkertaistunut vuonna 2003. Tutkimus osoitti 

myös sen, että yritysten raportointitavassa ja niiden sisällöissä on hyvin paljon eroa 

jopa samankokoisia ja saman toimialan yrityksiä verraten. Tutkimus näytti, että 

raportointi kehittyi kokoajan tutkittavien yritysten keskuudessa ja yleisesti 

raportoinnin kehityksen voitiin odottaa jatkuvan toimialalla myös tulevaisuudessa. 

Raportointitapojen erot kuitenkin heikensivät vastuuraporttien vertailukelpoisuutta, 

vaikka raportointi olikin kehittynyt.   

 

Cho et al. (2015) tutkivat, miten tämän hetkinen yritysvastuuraportointi eroaa 1970-

luvun raportoinnista amerikkalaisessa kontekstissa. Heidän tutkimuksen otos käsitti 

suurimpia Fortune 500-listan yrityksiä ainoastaan teollisuuden toimialalta, jotta 

voitiin varmistua paremmasta vertailukelpoisuudesta. Yksi tutkimuksen tuloksista 

oli, että raportointi oli huomattavasti laajempaa toisena vertailuvuotena kuin 1970-

luvulla. Sekä ympäristöstä että sosiaalisesta vastuusta raportoitiin laajemmin 2000-

luvulla. Yksi syy raportoinnin laajentumiselle oli erillisten yritysvastuuraporttien 

julkaiseminen. Tutkimus kuitenkin osoitti, että myös niiden yritysten osalta, jotka 

eivät olleet ottaneet käyttöönsä tällaista raporttia vastuuraportointi oli laajentunut 

vertailuvuosien aikana. Yrityksen suuremmalla koolla nähtiin myös olevan 
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positiivinen yhteys niin sosiaalisten kuin ympäristömittareidenkin osalta. (Cho et al. 

2015; 23-29) 

 

Russo-Spena, Tregua & Chiara (2016) tutkivat, miten yritysvastuuraportoinnin 

käytänteet ovat muuttuneet ja mitkä periaatteet ja lähtökohdat ovat vaikuttaneet 

muutokseen raportoinnissa ja raportoinnin kehittymiseen vuodesta 2010 vuoteen 

2014. He havaitsivat, että vuonna 2010 eniten yrityksen ottivat kantaa teemoihin: 

ympäristö, yhteiskunta ja työvoima. Teemojen osalta myös vuoteen 2012 asti kasvu 

oli samansuuntaista ja näistä raportoitiin eniten. Vuonna 2013 he havaitsivat 

kuitenkin muutoksen. Yhteiskuntaan ja työvoimaan liittyvien kysymysten raportointi 

oli alkanut laskemaan, kun taas kuluttajiin liittyvistä kysymyksistä raportointi kasvoi. 

Vuonna 2010 työntekijät olivat sidosryhmistä eniten huomioon otettuja. Vuonna 

2013 toimittajat saivat enemmän huomiota raporteissa kuin työntekijät. Vuodesta 

2010 vuoteen 2013 myös asiakkaat sidosryhmänä otettiin laajemmin huomioon 

raporteissa. Kokonaisuudessa raportointi oli tutkijoiden mukaan syventynyt vuosien 

aikana pyrkimyksenä kohdistaa vastuukysymyksiä laajasti yritysten eri 

sidosryhmille. (Russo-Spena et al. 2016, 7-16) 

 

3.5.2  Yritysvastuuraportoinnin tila ja erityispiirteet   

Aikojen saatossa monet tutkijat ovat pyrkineet analysoimaan 

yritysvastuuraportointia ja sen trendejä eri toimialoilla ja eri maissa. Edeltävissä 

tutkimuksissa on käytetty monia erilaisia tapoja pyrkimyksenä mittaamaan ja 

analysoimaan informaatiota, jota yritykset julkaisevat vastuullisuudestaan. Aiemmat 

tutkimukset ovat muun muassa mitanneet yritysvastuuraportointia yksinkertaisilla 

tavoilla muun muassa sanoja tai teemoja tutkimalla (mm. Kolk 2003; Evangelinos, 

Skouloudis, Jones, Isaac ja Sfakianaki 2016) tai raporttien sivumääriä laskemalla 

(mm. Gray et al. 1995; Deegan & Rankin 1996; Waller & Danis 2009). Tässä 

tutkimuksessa ei ole käytetty sivumäärän tai sanojen laskentaa, koska sen ei koeta 

kertovan tarpeeksi hyvin yritysten vastuullisuudesta tai vastuuraportoinnin tasosta. 

Tätä voidaan perusteella mm. Hraskyn (2012) tutkimuksella, jonka mukaan 

vähemmän vastuulliset yritykset käyttävät kuvia koettaessaan todistaa 
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vastuullisuuttaan. Yritysten sivumäärää katsoessa ei siis oteta huomioon sitä, onko 

kaikki tieto luotettavaa ja asiallista. Sivumäärän ei siis voi luotettavasti olettaa 

kertovan yritysvastuun tasosta, koska se voi sisältää osaksi epärelevanttia 

informaatiota. 

 

Tutkiessaan suurten kansainvälisten yritysten raportointia Kolk (2003, 287) listasi 

keskeisimmät aiheet, mistä sosiaalisista teemoista yritykset vastuuraporteissaan 

raportoivat (Taulukko 1). Kolme yleisintä aihepiiriä, josta yritykset raporteissaan 

olivat 2000 -luvun alussa ulospäin kommunikoineet, olivat yhteiskunnallisiin toimiin 

osallistuminen, terveys ja turvallisuus sekä tasa-arvo ja yrityksen henkilöstön 

monimuotoisuus. Yritysten raportoimista indikaattoreista selkeästi eniten yritykset 

kertoivat onnettomuuksien ja loukkaantumisten lukumäärästä työpaikalla. Lisäksi 

viiteen eniten raportoituun mittariin lukeutui yhteiskunnallisesti tärkeisiin asioihin 

sijoittaminen (esim. hyväntekeväisyyteen sijoittaminen), naisten lukumäärän 

ilmoittaminen yrityksen johdossa tai henkilöstössä yleisesti sekä henkilökunnan- ja 

toimittajien monimuotoisuus. (Kolk 2003, 288)  

 

Taulukko 1. Yritysvastuuraporttien yleisimmin raportoidut aihepiirit (Kolk 2003, 
287) 

 

 

Mikkilä ja Toppinen (2008) tutkivat 10 maailman suurimman kansainvälisten sellu- 

ja paperiteollisuuden yrityksen yritysvastuullisuutta tutkien vastuuraportteja ja muita 

julkaisuja yritysvastuusta. He käyttivät useita vastuullisen toiminnan määrittäviä 

mittareita tutkimuksensa pohjana. Tutkittavien yritysten pääkonttorit sijaitsivat 

Raportoidut	aiheet	
Osallistuminen	yhteiskunnallisiin	toimiin	ja	filantropia

Terveys	ja	turvallisuus	
Tasa-arvo	ja	moninaisuus	työpaikalla
Työtyytyväisys
Ihmisoikeudet	
Sosiaalinen	vastuu	toimittajasuhteissa
Lapsityövoima

Järjestäytymisvapaus	
Reilu	kauppa
Korruptio
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Japanissa, Pohjois-Amerikassa ja Pohjoismaissa. He havaitsivat tutkimuksessaan, 

että näiden kolmen alueen välillä oli hyvin vähän eroa taloudellisessa ja 

ympäristöraportoinnissa. He totesivat tutkimuksessaan, että taloudellinen ja 

ympäristötoiminta on nykypäivänä hyvin säänneltyä, minkä vuoksi näiden 

raportointikäytännöt ovat melko vakiintuneita. Lähes jokainen tutkimuksen yritys 

raportoi vastuustaan GRI:tä käyttäen, mikä voidaan nähdä myös vaikuttavana 

tekijänä siihen, että raportointikäytännöt ovat harmonisoituneet. Heidän 

tutkimuksensa osoitti, että yritykset käsittivät taloudellisen vastuun usein yrityksen 

taloudellisena tuloksena. Ympäristövastuuta taas mitattiin ja raportoitiin usein 

materiaaleihin liittyvillä mittareilla, saasteiden vähentämiseen liittyvillä toimilla, 

energian kulutuksella, materiaalien kierrätyksellä ja jätteiden huollolla. Vaikka GRI 

on vakiinnuttanut myös sosiaalisen vastuun raportointia, tutkijat toteavat 

määrällisten mittareiden mittaamisen ja sosiaalisen suorituskyvyn raportoinnin 

olevan silti haastavampaa verrattuna kahteen muuhun raportoinnin osa-alueeseen. 

Sosiaalisista mittareista työntekijöihin liittyvistä asioista raportoitiin hyvin erilailla 

tutkimuksessa olleissa yrityksissä. Osa painotti yhdistymisen vapautta kun taas osa 

raportoi enemmän työntekijöiden etuihin liittyvistä mittareista. (Mikkilä & Toppinen 

2008, 504-505) 

 

Vuonna 2016 julkaistussa artikkelissa Russo-Spena, Tregua ja Chiara keskittyivät 

yritysvastuuraportoinnin käytäntöihin ja tilaan kansainvälisissä yrityksissä 

autoteollisuuden toimialalla. Heidän sisällönanalyysilla tehdyn tutkimuksen 

tuloksena tutkijat havaitsivat, että vuonna 2013 eniten yritykset ottivat kantaa 

teemoihin: ympäristö, yhteiskunta ja työvoima. Muun muassa ihmisoikeudet, 

kuluttajiin liittyvät kysymykset ja oikeudenmukaisuus toiminnoissa jäivät teemoina 

vähemmälle huomiolle. Autoteollisuuden raporteissa eniten huomiota näistä sai 

kuitenkin ympäristöön liittyvät kysymykset, kuten yritysten sitoutuminen vähentää 

huonoja vaikutuksia ympäristöön. Yritykset raportoivat ympäristöön liittyvistä 

kysymyksistä liittäen teemat tiukasti laajaan joukkoon eri sidosryhmiä yhteiskunnan 

ja paikallisen yhteisön lisäksi. Tutkijat näkivät, että yritysvastuuraportoinnista on 

tullut pikemminkin uusi kilpailukeino yrityksille kuin yleinen eettisen käyttäytymisen 

ja siitä käydyn keskustelun tapa. Yritykset pyrkivät näkemään, millaisia positiivisia 
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vaikutuksia vastuullisella toiminnalla voi olla heidän liiketoimintaan ja tämä näkyy 

yritysvastuuraportoinnin teemoissa. (Russo-Spena et al. 2016, 1-16) 

 

Evangelinos, Skouloudis, Jones, Isaac ja Sfakianaki (2016) tutkivat 

yritysvastuuraportointia Isa-Britannian rakennusalan yrityksissä. Heidän 

tavoitteenaan selvittää yritysvastuuraportoinnin tilaa rakentamisen toimialalla. 

Tutkimuksessaan he arvioivat yritysvastuun tilaa 23 eri yrityksessä antaen pisteitä 

nollasta viiteen sen mukaan, miten yritys on tietystä teemasta GRI:n mukaisesti 

raportoinut. Tutkimuksessaan he analysoivat myös edellä mainitun lisäksi sitä, 

miten raportoinnissa on otettu huomioon olennaisuus, luotettavaa ja sidosryhmät. 

Tutkimuksessa he havaitsivat raportoinnin olevan hyvin heterogeenistä tyyliltään. 

Yritysten raportoinnin laajuus ja laatu vaihteli huomattavasti, vaikka kyseessä oli 

saman toimialan yritykset. Tutkimustulokset ovat hyvin samankaltaisia laadun ja 

laajuuden osalta kuten Jenkins ja Yakovlevan (2006) tutkimuksessa, jossa todettiin 

erojen heikentävät yritysten vastuuraporttien vertailukelpoisuutta myös saman 

toimialan yritysten keskuudessa. Evangelinoksen et al. (2016) tutkimus osoitti, että 

kaikki yritykset raportoivat keskimääräistä huonommin olennaisuuden, 

luotettavuuden ja sidosryhmän teemat ottaen huomioon GRI:n mukaisen 

raportoinnin. Vain puolet yrityksistä raportoi yritysvastuun prosessistaan ja siitä, 

miten raportoitavat aihepiirit on valittu. Tutkijat ottivat myös esiin 

sidosryhmäkäsitteen, joka näkyi laajasti yritysten vastuuraporteilla. Sidosryhmä jäi 

kuitenkin laimealle tasolle sen enempää avaamatta prosessista sidosryhmien 

määrittelyn taustalla. (Evangelinos et al. 2016, 385-390) 

 

Evangelinos et al. (2016) mukaan yritysvastuun kolmesta osa-alueesta jokaisessa 

yrityksessä raportoitiin sekä laadullisia että kvantitatiivisia mittareita käyttäen. 

Taloudellisesta vastuusta ja suoriutumisesta raportoitiin useimmiten suoran 

taloudellisen arvonluonnin mittarin avulla. Lisäksi lahjoitukset ja investoinnit 

yhteiskuntaan olivat taloudellisen vastuun osalta hyvin raportoituja. Tutkimuksessa 

tuli ilmi, että panostuksista paikallisten toimittajien käyttöön ja paikalliseen 

palkkaukseen raportoitiin vain kolmessa yrityksessä. Ympäristöön liittyvistä 

teemoista selkeästi ahkerimmin raportoitiin veden kulutuksesta, 

kasvihuonepäästöistä, jätemääristä ja jätteiden käsittelystä sekä sisäisistä 
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aloitteista kohti ympäristöystävällisempää rakentamista ja asumista. Vain harvat 

yritykset raportoivat laajasti energian kulutuksesta ja materiaalien käytöstä, mikä on 

ristiriidassa Mikkilän ja Toppisen (2008) tutkimuksen kanssa, jossa tutkittiin sellu- ja 

paperiteollisuuden yrityksien vastuuraportointia. Myös toimista biodiversiteetin 

säilyttämiseen raportoitiin heikosti. Kokonaisvaltaisesti ympäristön hyväksi 

tehdyistä panostuksista ja sen kuluista tai mahdollisista laiminlyönnin aiheuttamista 

sanktioista raportoitiin vieläkin heikommin. Sosiaalisesta vastuusta raportoitiin 

useimmin vain työvoimaan liittyvien teemojen avulla, kun taas muun muassa 

ihmisoikeuksiin liittyvistä panostuksista ja niiden suojaamisesta raportoitiin heikosti. 

Tutkimus osoitti, että myös lapsityövoiman estämisestä, korruptiosta, neuvottelun 

vapaudesta ja järjestäytymisen vapaudesta työntekijöiden keskuudessa raportoitiin 

vähäisesti tai ei ollenkaan. Tutkijoiden mukaan yritysvastuuraportointi ei ole kovin 

hyvällä tasolla ympäristön johtamisen, henkilöstöjohtamisen, terveyden ja 

turvallisuuden, hallintotavan, toimitusketjujen hallinnan, asiakkaiden tyytyväisyyden 

sekä yhteiskuntaan sitoutuneisuuden osalta ja nämä vaativat lisää huomiota 

yritysvastuuraportoinnissa. Myöskin negatiivisesta suoriutumisesta yritysvastuun 

kentällä vältetään kertomasta kuten sanktioista tai rangaistuksista. Tutkijat 

kritisoivat myös yritysten raporttien tasapainoa, täydellisyyttä sekä 

vertailukelpoisuutta ja suurimpana puutteena luotettavuutta johtuen osaksi ulkoisen 

varmennuksen puuttumisesta. (Evangelinos et al. 2016, 390-395) 

 

Yritysvastuuraportointia on tutkittu tavoitteena selvittää kansallisten instituutioiden 

ja yrityksen toimialan vaikutuksia raportointiin (esimerkiksi Jackson & Apostolakou 

2010; Young & Marais 2012). Tutkiakseen kansallisten instituutioiden vaikutusta 

yritysvastuuraportointiin Young & Marais (2012) vertasivat vapaata 

markkinataloutta ja valtion johtamaa taloutta kahdessa eri maassa, Ranskassa ja 

Australiassa. Lisäksi he tutkivat, miten korkean riskin omaavien alojen 

vastuuraportointi eroaa alhaisemman riskin toimialojen vastaavasta. Heidän 

tutkimuksensa osoitti, että raportointi korkean riskin omaavilla aloilla on vahvempaa. 

Tutkimuksessa tuli ilmi myös se, että toimialalla ja sen erityispiirteillä on suurempi 

vaikutus yrityksen raportointikäytäntöihin kuin kansallisilla instituutioilla. Jackson & 

Apostolakou (2010) taas analysoivat omassa tutkimuksessaan sitä, miten valtio ja 

toimialan ominaispiirteet vaikuttavat yritysvastuuraportointiin. He havaitsivat 
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yritysten, joilla on suuri vaikutus sidosryhmiinsä, harjoittavan yritysvastuuta 

laajemmin. Laajoilla vastuullisilla toimilla yrityksen pyrkivät vahvistamaan 

mainettaan ja käsittelemään sidosryhmien asettamia erilaisia odotuksia. 

Gamerschlag, Möller & Verbeeten (2011) osoittivat, tutkiessaan yritysvastuusta 

raportointia saksalaisten yritysten kontekstissa, että yrityksen näkyvyydellä (mm. 

laaja omistuskenttä) on myös vaikutusta vastuusta raportoimiseen. He myös 

osoittivat, että teollisuuden alalla ja yrityksen koolla on olennainen vaikutus 

yritysvastuuraportointiin ja sen tasoon.  
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4 EMPIIRINEN ANALYYSI YRITYSVASTUURAPORTOINNIN 

KEHITTYMISESTÄ 

 

4.1 Tutkimusprosessi ja tutkimusmenetelmän valinta 

Tutkimus aloitettiin laajalla tutustumisella aihetta käsittelevään teoriaan 

kokonaiskuvan saamiseksi yritysvastuusta ja sen raportoinnista. Teoriaosuudessa 

käsiteltiin tämän tutkimuksen kannalta olennaiset teemat ja aiemmat tutkimukset, 

jotka perustavat viitekehyksen uudelle tutkimukselle. Teoriaosuuden aihealueet 

nousivat niistä teemoista, miten yritysvastuuta on aiemmin tutkittu ottaen huomioon 

kuitenkin tämän tutkimuksen kannalta olennaisen näkökulman. Teoriaosuudessa 

aihetta käsiteltiin yleisestä yksityiskohtaisempaan eli ensin käytiin läpi yritysvastuuta 

yleisesti ja siihen liittyviä käsitteitä sekä teorioita, jotka olivat tutkimuksen kannalta 

relevantteja. Tämän jälkeen käsiteltiin yritysvastuuraportointia ja siihen liittyvää 

tieteellistä tutkimusta. Yleisen käsittelyn jälkeen paneuduttiin lähemmin 

yritysvastuuraportointiin liittyviin raportointiohjeistuksiin ja erityisesti GRI-

raportointiin ja sen toimintaindikaattoreihin, jotka luovat perustan tutkimuksen 

aineiston analysointiviitekehykselle. Tutkimusmenetelmäksi valittiin laadullinen eli 

kvalitatiivinen tutkimus ja tarkemmin sisällönanalyysi. Koska tutkimuksen 

tavoitteena on tutkia todellisen elämän ilmiön, tässä tapauksessa 

yritysvastuuraportoinnin ja raporttien sisällön, muuttumista määritellyllä aikavälillä, 

on tämä tutkimusmenetelmä looginen valinta.  

 

Teoriaosuuden lähes valmistuttua luotiin tutkittavien yritysten yritysvastuuraporttien 

analysoinnin mahdollistamiseksi GRI -raportointiviitekehykseen perustuva 

analysointiviitekehys. Analysointiviitekehys rakennettiin GRI:n versioiden G3 ja G4 

pohjalta sellaiseen muotoon, että mahdollistettiin myös niiden yritysten 

yritysvastuuraporttien analysointi, jotka eivät käyttäneet omassa raportoinnissaan 

hyödyksi GRI-viitekehystä. Analysointiviitekehys muodostui raportointialueista ja 

niiden alla olevista kategorioista, joiden kattavuutta arvioitiin asteikolla yhdestä 

kolmeen. Kappaleessa 4.3 on tarkemmin esitelty tutkimusviitekehys. Tutkimus 

keskittyi tutkimaan yritysvastuuraportteja kahden vuoden osalta, vuosien 2008 ja 
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2014, minkä perusteella pyrittiin löytämään vastaus tutkimuskysymykseen siitä, 

miten vastuuraportointi on muuttunut näiden vuosien aikana. Tutkimuksen 

empiirinen aineisto koostuu yritysvastuuraporteista, joita käytettiin laadullisen 

tutkimuksen dokumentteina. Tutkimuksen aineisto kerättiin yritysten Internet-

sivuilta. Tutkimuksen edetessä havaittiin, että yritykset raportoivat yritysvastuustaan 

hyvin erilailla. Jotkut yrityksistä raportoivat vastuustaan osan tiedoista 

yritysvastuuraportilla ja osan vuosikertomuksen yhteydessä. Näin ollen tutkimuksen 

edetessä myös vuosikertomukset ladattiin yritysten Internet-sivuilta ja liitettiin 

aineistoksi. Lopulta jokaisen yhtiön osalta käytiin myös vuosikertomukset läpi, jotta 

tutkimus kattaisi aukottomammin myös siellä raportoidut yritysvastuuseen liittyvät 

teemat.  

 

Aineiston keräämisen jälkeen aloitettiin tutkimusaineiston läpikäynti. Ensimmäiseksi 

tutkimusaineistosta kerättiin tiedot aineiston esittelyä varten. Tämän jälkeen 

yritysvastuuraporteista kerättiin tiedot GRI:n käytöstä. Sisällöllisesti 

yritysvastuuraportteja ja vuosikertomuksia käytiin läpi kolmen osa-alueen 

(taloudellinen, ympäristö ja sosiaalinen) osalta yksi kerrallaan. Tutkimus toteutettiin 

niin, että jokaisen yhtiön ja molempien tutkimusvuosien osalta käytiin läpi yksi 

kategoria kerrallaan. Näin pystyttiin toteuttamaan vertailevaa tutkimusta yritysten 

välillä saman kategorian raportoinnin osalta paremmin. Samalla dokumentoitiin 

kategorioihin liittyviä erityispiirteitä, jotta mahdollistettiin syvempi analysointi osa-

alueiden, raportointialueiden ja yksittäisten kategorioiden osalta. Tämän pohjalta 

kirjoitettiin tutkielman empiirinen osuus ja vastattiin lopuksi asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin.  

 

4.2 Aineiston esittely  

Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin suuret suomalaiset pörssiyritykset, jotta voitiin 

saada kohtalainen varmuus siitä, että vastuullisuudesta ja sen raportoinnista on 

saatavilla materiaalia jo vuodelta 2008. Isoimpien yritysten valintaa puolsi se, että 

PwC:n yritysvastuuraportoinnista tehdyn tutkimuksen mukaan pienet- ja keskisuuret 

yritykset olivat vielä vuonna 2011 melko passiivisia yritysvastuuraportoijia sekä se, 



65 

 

että suuret kansainväliset yritykset ovat jo pitkään olleet aktiivisia julkaisemaan 

muutakin informaatiota yrityksestä kuin vain taloudellista (Kolk 2003, 289; PwC 

2012, 14). Tutkimuksen aineiston valinnassa hyödynnettiin Nasdaq OMX Helsingin 

pörssin Internet-sivuja sekä Talouselämä-lehden julkaisemaa TE500-listausta 

Suomen 500 suurimmasta yrityksestä ajalta 29.5.2015. TE500-listalta valittiin 

liikevaihdolla mitattuna ne yritykset, joiden liikevaihto vuonna 2014 oli yli miljardi 

euroa. Näin haluttiin varmistaa, että yritykset olisivat kokoluokaltaan jokseenkin 

samankokoisia ja niiden vertailu tarkoituksenmukaisempaa ja paremmin 

mahdollista. Yhtenä tutkittavien yritysten valintakriteerinä oli myös se, että 

tutkimukseen valittujen yritysten osakkeet oli noteerattu Helsingin pörssissä ja 

yritykset olivat pörssin toimialaluokituksen mukaisesti perusteollisuuteen (Materials) 

tai teollisuustuotteisiin ja -palveluihin (Industrials) luokiteltuja yrityksiä. Näillä 

kriteereillä yrityksiä tutkimukseen saatiin 18.  

 

Yritysvastuuraporttien keräämisen yhteydessä havaittiin, että kolme yhtiötä oli 

perustettu vasta 2008 vuoden jälkeen (Valmet Oyj, Caverion Oyj ja Munksjö Oyj), 

joten vastuuraportteja ei ollut näiden osalta saatavilla. Näiden tilalle päätettiin valita 

kolme seuraavaksi suurinta yritystä (PKC Group Oyj, SRV Yhtiöt Oyj ja Cramo Oyj). 

Näiden kolmen yrityksen osalta aiemmin rajattu yli miljardin liikevaihdon raja ei 

täyttynyt kumpanakaan tarkasteluvuotena. Kuitenkin tehtiin valinta ottaa nämä 

mukaan tutkimukseen, jotta tutkimus olisi kattavampi. Tutkittaviksi yrityksiksi valitut 

18 yritystä jakautuivat toimialoiltaan kahteen toimialaan Nasdaq OMX mukaan niin, 

että perusteollisuuden yhtiöitä oli 6 ja teollisuustuotteet ja -palvelut toimialaan kuului 

loput 12 yritystä. Kaikki yhtiöt olivat suomalaisia pörssiyhtiöitä, joiden osakkeet ovat 

olleet kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsingin pörssissä molempina 

tarkasteluvuosina 2008 ja 2014.  
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Taulukko 2. Tutkimuksen kohdeyritykset jaoteltuina toimialoittain ja liikevaihdon 
mukaan 

 

 

Vuoden 2014 liikevaihtolukuja tarkastellen Stora Enson liikevaihto on ollut suurin. 

Liikevaihdolla pienimmän tutkimukseen otetun yrityksen liikevaihto on ollut vain 6 % 

Stora Enson liikevaihdosta. Vaikka yrityksiksi on valittu suurimpia yrityksiä, erot 

saattavat kuitenkin vaikuttaa yritysvastuuraportointiin sekä yritysten 

mahdollisuuksiin panostaa vastuullisuuteen ja sen raportointiin kuten Cho et al. 

(2015) tutkimus on osoittanut. Tämä voi vaikuttaa tämän tutkimuksen tuloksiin 

kohteena olevien erikokoisten yritysten välillä. Mahdollisesti tuloksiin saattaa 

vaikuttaa myös se, että yritykset ovat raportoineet vastuullisuudestaan vaihtelevia 

aikoja. Kauemmin raportoineella yrityksellä voisi olettaa olevan hallussa 

kehittyneempi ja mahdollisesti laajempi tapa raportoida. Tätä ei kuitenkaan otettu 

tässä tutkimuksessa huomioon kuin sen verran, että valittiin yrityksiä, jotka ovat 

raportoineet vähintään vuodesta 2008.  

 

Kohdeyritysten raportointikeinoissa on ollut eroja. Osa raportoi vastuullisuudestaan 

erillisellä yritysvastuu- tai kestävän kehityksen raportilla, kun taas osa raportoi 

vastuullisuudestaan vuosikertomuksen yhtenä osana tai vuosikertomukseen 

sisällytettynä integroituna raporttina. Nykyään vuosikertomus ei ole tarkoitettu 

ainoastaan taloudellisen tiedon välittämiseen. Yritykset ovat vuosien varrella 

lisänneet vuosikertomuksiin sisällytetyn tiedon määrää ja ne sisältävät nykyisin 

muutakin kuin lain vaatimaa informaatiota (Sweeney & Coughlan 2008, 113). Kolk 

Yhtiö Toimiala Liikevaihto milj. € (v. 2008) Liikevaihto milj. € (v. 2014)

Stora Enso Perusteollisuus 11 029 10 213

UPM-kymmene Perusteollisuus 9 461 9 868

Outokumpu Perusteollisuus 5 474 6 844

Metsä Group Perusteollisuus 6 434 4 970

Kemira Perusteollisuus 2 833 2 137

Ahlström Perusteollisuus 1 802 1 001

Kone Teollisuustuotteet ja -palvelut 4 603 7 335

Wärtsilä Teollisuustuotteet ja -palvelut 4 612 4 779

Metso Teollisuustuotteet ja -palvelut 6 400 3 658

Cargotec Teollisuustuotteet ja -palvelut 3 399 3 358

Huhtamäki Teollisuustuotteet ja -palvelut 2 260 2 236

Lemminkäinen Teollisuustuotteet ja -palvelut 2 482 2 045

Konecranes Teollisuustuotteet ja -palvelut 2 103 2 011

YIT Teollisuustuotteet ja -palvelut 3 940 1 801

Outotec Teollisuustuotteet ja -palvelut 1 218 1 403

PKC Group Teollisuustuotteet ja -palvelut 312 829

SRV Yhtiöt Teollisuustuotteet ja -palvelut 537 684

Cramo Teollisuustuotteet ja -palvelut 580 652
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(2008, 5) on tutkiessaan 250 suurta yritystä ja niiden raportointitapaa havainnut, että 

suurin osa näistä yrityksistä (n. 55 %) raportoi erillisen yritysvastuuraportin. Tämän 

tutkimusjoukon yritysten osalta prosentuaalinen osuus ei vaikuttanut olevan 

samanlainen vuonna 2008 vaan suurin osa yrityksistä raportoi vastuullisuudestaan 

vuosikertomuksen yhteydessä. Vuonna 2014 yritysten tapa raportoida vastuustaan 

oli muuttunut selkeästi enemmän Kolkin tutkimuksen mukaiseksi. 

Maailmanlaajuisesti tämä todistaa sen, että yritysvastuuraportointitapoja on monia 

ja tyylit ja erityispiirteet ovat muuttuneet vuosien saatossa. Puolet tämän 

tutkimuksen yrityksistä olivat vaihtaneet raportointitapaa vuodesta 2008 vuoteen 

2014. Näitä olivat Cargotec, Metsä Group, Huhtamäki, Kemira, Outotec, PKC Group 

ja Cramo.  

 

Taulukko 3. Yritysvastuuraportointi tavat kohdeyrityksissä 

 

 

Tiedot siitä varmentavatko yrityksen vastuuraporttinsa tutkittiin aineiston 

keräämisen yhteydessä. Tutkimuksen kannalta ei ollut relevanttia enempää tutkia 

varmennusta eikä sen vuoksi otettu kantaa siihen, mikä osa yritysvastuutiedoista oli 

varmennettu vai olivatko kaikki tiedot varmennettu. Yritysten vastuuraporttien 

ulkoinen varmennus oli vielä melko vähäistä molempina tarkastelu vuosina. Vuonna 

2008 vain neljä (Stora Enso, Wärtsilä, Outokumpu ja Kemira) yritystä varmensi 

yritysvastuuraportoinnin tiedot tai osan tiedoista yrityksen ulkopuolisella toimijalla. 

Yhtiö Vuonna 2008 Vuonna 2014

Stora Enso Osana vuosikertomusta Osana vuosikertomusta 

UPM-kymmene Vuosikertomukseen sisällytettynä Vuosikertomukseen sisällytettynä 

Outokumpu Yritysvastuuraportti Yritysvastuuraportti

Metsä Group Vuosikertomukseen sisällytettynä Yritysvastuuraportti ja osana vuosikertomusta

Kemira Erillinen ympäristöraportti ja osana vuosikertomusta Yritysvastuuraportti

Ahlstöm Osana vuosikertomusta Osana vuosikertomusta 

Kone Yritysvastuuraportti Yritysvastuuraportti

Wärtsilä Vuosikertomukseen sisällytettynä Vuosikertomukseen sisällytettynä 

Metso Kestävän kehityksen raportti osana vuosikertomusta Kestävän kehityksen raportti osana vuosikertomusta 

Cargotec Vuosikertomukseen sisällytettynä Yritysvastuuraportti

Huhtamäki Vuosikertomukseen sisällytettynä Kestävän kehityksen raportti 

Lemminkäinen Osana vuosikertomusta Osana vuosikertomusta 

Konecranes Vuosikertomukseen sisällytettynä Vuosikertomukseen sisällytettynä 

YIT Osana vuosikertomusta Osana vuosikertomusta 

Outotec Osana vuosikertomusta Kestävän kehityksen raportti 

PKC Group Osana vuosikertomusta Yritysvastuuraportti

SRV Osana vuosikertomusta Osana vuosikertomusta 

Cramo Osana vuosikertomusta Kestävän kehityksen raportti ja osana vuosikertomusta
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Vuonna 2014 yrityksistä 10 varmennutti yritysvastuuraporttien tiedot tai osan 

tiedoista.  

 

Taulukko 4. Yritysvastuutietojen varmentaminen 

 

 

4.3 Tutkimusviitekehyksen rakentaminen 

GRI-ohjeisto koostuu kahdesta osasta: raportointiperiaatteista ja -ohjeista sekä niin 

kutsutusta perussisällöstä, johon luetaan mukaan toimintaindikaattorit. GRI- 

viitekehyksenmukainen yritysvastuuraportoinnin perussisältö koostuu kolmesta 

osasta: strategiasta ja taustakuvauksesta, johtamiskäytännöistä sekä 

toimintaindikaattoreista. (GRI 2006, 4-5) Tässä tutkimuksessa keskitytään ohjeiston 

perussisältöön ja erityisesti toimintaindikaattoreihin, jotka sisältävät 

vertailukelpoista tietoa organisaation taloudellisesta, sosiaalisesta ja 

ympäristötoiminnasta. GRI:n toimintaindikaattoreiden pohjalta rakennettiin 

tutkimukselle analysointiviitekehys, jonka perusteella yritysvastuuraportteja 

analysoitiin.  

 

Viitekehyksen rakentaminen aloitettiin valitsemalla vain G3 versioon perustuvat 

pääindikaattorit GRI:n määritelmän mukaisesti. Tämä valinta tehtiin sen vuoksi, 

Yhtiö 2008 2014

Stora Enso x x

UPM-kymmene x

Outokumpu x x

Metsä Group x

Kemira x x

Ahlstöm

Kone x

Wärtsilä x x

Metso x

Cargotec

Huhtamäki x

Lemminkäinen

Konecranes

YIT

Outotec x

PKC Group

SRV

Cramo
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koska kyseiset indikaattorit ovat GRI:n mukaisesti päteviä ja olennaisia suurimman 

osan yrityksistä toiminnan kannalta (GRI 2006, 7). Vaikka tutkimuksen otokseen 

valikoidut yritykset ovat osaltaan samankaltaisia, niin tällä valinnalla pyrittiin 

kuitenkin varmistamaan sitä, että vertailukelpoisuus olisi laadukkaampaan eivätkä 

hienoiset toimialakohtaiset ja toimialojen sisällä olevat erityispiirteet vaikuttaisi 

tutkimukseen kovin paljon. Pääindikaattoreita G3-raportointiviitekehyksessä on 

yhteensä 49 kappaletta. Näiden perusteella rakennettiin analysointiviitekehys, joka 

koostui kolmesta osa-alueesta triple bottom line -ajatuksen mukaisesti. GRI:n 

mukaiset toimintaindikaattorit muutettiin yleisempään muotoon niin, että myös 

GRI:n mukaisesti raportoimattomien yritysten analysointi viitekehyksen perusteella 

olisi toteutettavissa. Tämä valinta myös mahdollisti yritysvastuuraporttien 

syvällisemmän analysoinnin perustuen muuhunkin kuin vain yhteen indikaattoriin.  

GRI-viitekehysten analysoinnin yhteydessä tuli ilmi, että suuri osa yrityksistä on 

raportoinut GRI version G4 mukaan vuonna 2014. Analysointiviitekehykseen 

haluttiin sen vuoksi ottaa mukaan myös tiettyjä G4 versioon lisättyjä alueita, joita ei 

G3 vielä ollut ollenkaan. Tästä on esimerkkinä ympäristövastuun osalta toimittajiin 

liittyvä ympäristövastuu. Tämä haluttiin ottaa myös mukaan sen vuoksi, että 

nykyään yritysvastuuraportoinnissa korostetaan yhä enemmän myös toimitusketjun 

vastuullisuutta eli niin kutsutta välillistä vastuullisuutta.  

 

Taloudellisen vastuun osalta tutkimuksen analysointiviitekehys muodostuu 

kahdesta raportointi alueesta, jotka ovat taloudellinen toiminta ja paikalliset 

taloudelliset palvelut. Näiden raportointialueiden alle on muodostettu GRI -ohjeiston 

avulla 7 kategoriaa, jotka on muodostettu pääasiassa G3 pääindikaattoreihin 

pohjautuen. Ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun osalta tutkimusviitekehykset 

rakennettiin samalla periaatteella perustuen pääasiassa GRI-ohjeiston version G3 

pääindikaattoreihin.  
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Taulukko 5. Taloudellisen vastuun tutkimusviitekehys 

 

 

Ympäristövastuu jakautuu GRI:n mukaisesti 9 eri näkökulmaan, joihin sisältyy 

yhteensä 30 eri pää- sekä lisäindikaattoria (GRI 2006, 27-28). Ympäristövastuun 

osalta koettiin tärkeäksi ottaa analyysiviitekehykseen mukaan yksi raportoinnin alue 

G4 versiosta, joka on toimittajien arviointi ympäristövastuun osalta. Alla taulukossa 

6. on GRI-ohjeiston pohjalta luotu tutkimusviitekehys ympäristövastuun raportoinnin 

analysoinnin tueksi.  

 

Taulukko 6. Ympäristövastuun tutkimusviitekehys  

 

 

Sosiaalinen vastuu jakautuu GRI:n mukaisesti 4 eri kokonaisuuteen 

(henkilöstökäytännöt ja työolot, ihmisoikeudet, yhteiskunta ja tuotevastuu), jotka on 

jaettu vielä useisiin näkökulmiin, joihin sisältyy yhteensä 39 eri pää- sekä 

lisäindikaattoria (GRI 2006, 29-34). Kuten ympäristövastuun osalta koettiin myös 

sosiaalisen vastuun osalta tärkeäksi ottaa analyysiviitekehykseen mukaan 

toimittajien sosiaalinen vastuu. Alla taulukossa 7. on GRI-ohjeiston pohjalta luotu 

tutkimusviitekehys sosiaalisen vastuun analysointiin.   

 

Raportointialue Taloudellinen toiminta

  Kategoria 1 Tuotettu- ja jaettu lisäarvo 

  Kategoria 2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja riskit

  Kategoria 3 Eläketurva 

  Kategoria 4 Valtiolta saatu taloudellinen tuki tai muu julkinen avustus

Raportointialue Paikalliset taloudelliset vaikutukset

  Kategoria 5 Paikallinen hankinta 

  Kategoria 6 Paikallinen palkkaus ja paikallisten työntekijöiden määrä yhtiössä

  Kategoria 7 Infrastruktuuri-investointien epäsuorat vaikutukset paikallisyhteisöön ja/tai tarjotut yleishyödylliset palvelut


Taloudellinen vastuu

Raportointialue Resurssien käyttö

  Kategoria 1 Materiaalien kulutus ja kierrätys

  Kategoria 2 Energian kulutus

  Kategoria 3 Veden kulutus ja kierrätys

Raportointialue Biodiversiteetti 

  Kategoria 4 Toiminta suojelluilla tai korkean biodiversiteetin omaavilla alueilla

Raportointialue Päästöt ja jätteet

  Kategoria 5 Kasvihuonepäästöjen määrät ja näiden vähentäminen

  Kategoria 6 Päästöt vesistöihin ja niiden estäminen

  Kategoria 7 Syntyneen jätteen määrä ja sen vähentäminen

Raportointialue Tuotteet ja palvelut 

  Kategoria 8 Toimenpiteet valmiiden tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi

Raportointialue Määräystenmukaisuus

  Kategoria 9 Ympäristölakien ja -määräysten noudattaminen sekä mahdolliset noudattamatta jättämisestä johtuneet toimenpiteet

Raportointialue Toimittajien sitoutuminen ympäristövastuuseen

  Kategoria 10 Toimittajien ympäristövastuun toteutumisen arviointi

Ympäristövastuu
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Taulukko 7. Sosiaalisen vastuun tutkimusviitekehys  

 

 

Tutkimuksen kohteena olevien yritysten raportteja analysoitiin arvioimalla, kuinka 

kattavasti yritykset kertoivat vastuustaan tutkimukseen viitekehyksen mukaisiin 

kategorioihin liittyen. Tutkimuksessa otettiin huomioon myös yritysvastuuraporttien 

vertailukelpoisuus. Onko yritysvastuuraporteissa kerrotut tiedot sellaisia, että 

vastuullinen sijoittaja tai muu sidosryhmään kuuluva taho voisi niiden perusteella 

vertailla yrityksiä keskenään? Tutkimuksen viitekehyksen analysointiin rakennettiin 

raportointiluokitus, joka jakaantui yhdestä kolmeen yritysvastuuraportoinnin tason ja 

laajuuden perusteella. Kategoria sai raportointiluokan yksi jos yritys ei raportoinut 

mitään kategoriaan liittyvää tietoa. Tämän arvon saivat myös yritykset, jotka 

raportoivat erittäin heikosti kategoriaan liittyvää tietoa. Heikoksi raportoinniksi 

koettiin se, että yritys mainitsee kategoriaan liittyvästä tiedosta 

yritysvastuuraportillaan tai vuosikertomuksellaan sen enempää asiaa avaamatta. 

Esimerkiksi jos yritys kertoo, että yhtiössä ei käytetä lapsityövoimaa, määritellään 

tämä heikoksi raportoinniksi. Tämän arvon saaneet eivät antaneet konkreettisia 

esimerkkejä tai numeerista dataa vastuullisuuden toteutumisesta tai toteutumisen 

sen varmistamisesta. Luokan kaksi saivat yritykset, jotka raportoivat kategoriaan 

liittyen keskinkertaisesti. Keskinkertaisen arvon saanut kategoria sisälsi jo 

enemmän tietoa kategoriasta. Tämän luokan saaneet olivat sellaisia, joista 

raportoitiin kuitenkin erittäin vähän eikä numeerista ja mahdollisesti 

toimialakohtaista vertailukelpoista dataa ole raportoitu. Esimerkiksi jos yritys kertoi 

Raportointialue Työvoima ja sen monimuotoisuus

  Kategoria 1 Henkilöstön kuvaus tyypin ja toiminta-alueen mukaan

  Kategoria 2 Henkilöstön vaihtuvuus

  Kategoria 3 Naisten ja miesten väliset tasa-arvon toteutuminen ja siihen tähtäävä toiminta 

Raportointialue Työntekijöiden koulutus ja työolosuhteet

  Kategoria 4 Koulutukseen panostaminen

  Kategoria 5 Henkilöstön poissaolot ja niihin vaikuttavat tekijät

  Kategoria 6 Työturvallisuus ja -terveys

Raportointialue Ihmisoikeudet

  Kategoria 7 Ihmisoikeuksien toteutuminen

  Kategoria 8 Syrjintä

Raportointialue Yhteiskunta

  Kategoria 9 Lahjonnan vastaisuus ja sen estäminen

  Kategoria 10 Lakien ja määräysten noudattaminen sekä noudattamattajättämisestä aiheutuneet mahdolliset sanktiot

Raportointialue Tuotevastuu

  Kategoria 11 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten huomioonottaminen

Raportointialue Toimittajien sosiaalinen vastuu

  Kategoria 12 Toimittajien sosiaalisen vastuun toteutumisen arviointi

Sosiaalinen vastuu
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suppeasti kategoriaan liittyvän case-tapahtuman ilman määrämuotoista dataa, 

koettiin raportointi keskinkertaiseksi. Jotta indikaattorille annettiin luokka kolme, 

vaati se jo vertailukelpoista, numeerista ja muuten kattavaa dataa siitä miten 

vastuuta tässä kategoriassa noudatetaan ja vastuullisuus varmistetaan sekä miten 

se on toteutunut. Kategoria sai luokan kolme myös silloin jos yritys oli selkeästi ja 

tyhjentävästi ilmoittanut syyn minkä vuoksi raportilla ei ole kategoriaan liittyvää 

tietoa. Esimerkiksi jos yritys oli selvästi ilmoittanut, että yritys ei ole saanut 

raportointiajanjaksolla valtiolta merkittäviä tukia (esimerkiksi Huhtamäki vuonna 

2014), todettiin tämän olevan hyvää raportointia.  

 

4.4 Yritysvastuuraporttien analysointi 

Yritysvastuuraporttien analysointi kappaleessa kerrotaan tutkimuskysymysten 

kannalta merkittävät tutkimustulokset. Aluksi selvitettiin käyttivätkö yritykset GRI-

viitekehystä yritysvastuuraporttiensa rakentamisen taustalla. Tämän jälkeen 

tutkittiin edellisessä kappaleessa avatun analysointiviitekehysten avulla, miten 

yritykset ovat raportoineet taloudellisesta, ympäristö- ja sosiaalisesta vastuusta 

vuosina 2008 ja 2014. Vuosia vertaamalla pyrittiin löytämään merkittävimmät 

muutoskohdat yrityksen yritysvastuuraporttien raportointikäytännöistä. 

 

4.4.1  GRI-viitekehyksen käyttö 

Kun yritysvastuuraportteja tutkimuksen yritysten osalta kerättiin, huomattiin, että 

monet suuret yritykset käyttävät GRI-viitekehystä yritysvastuuraportointinsa tukena. 

Yritysten käyttämät versiot tästä vaihtelevat kuitenkin jonkin verran johtuen GRI:n 

julkaisemista päivitetyistä versioista. Tieto yrityksen käyttämästä viitekehyksestä ja 

sen versiosta on kerrottu yritysten Internet-sivujen yritysvastuuraporteissa tai 

vuosikertomuksissa jos vastuullisuudesta on raportoitu osana vuosikertomusta. 

Yritysvastuuraporttien analysointi aloitettiin selvittämällä, kuinka yleistä GRI-

raportointiviitekehyksen käyttö on tutkittavien yritysten keskuudessa.  
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Suomalaisten suurten yhtiöiden keskuudessa GRI-viitekehyksen hyödyntäminen 

yritysten vastuuraportoinnissa oli selkeästi lisääntynyt verraten vuotta 2008 ja 2014 

keskenään. Tämän tutkimuksen tulokset ovat linjassa Jenkins ja Yakovleva (2006) 

tutkimukseen, jossa he totesivat GRI:n käytön yleistyneen 2000-luvun taitteessa ja 

ennustivat samansuuntaisen kehityksen jatkuvan. Vuonna 2008 vain noin 39 % 

kohdeyrityksistä hyödynsi GRI:tä vastuuraportoinnissaan. Yrityksen koolla taikka 

toimialalla ei vaikuttaisi olleen selkeää vaikutusta siihen, onko yrityksellä ollut GRI -

viitekehys käytössä vuonna 2008. Vuonna 2014 kaikki muut käyttivät viitekehystä 

raportointinsa tukena yhtä yritystä lukuun ottamassa. Kuten alla olevasta taulukosta 

voidaan nähdä, suurin osa (yli 60 %) yrityksistä käytti GRI-ohjeiston uusinta vuonna 

2013 julkaistua versiota G4 vuoden 2014 yritysvastuuraportointinsa tukena. Uuteen 

versioon olivat siirtyneet kaikki muut yritykset paitsi UPM-kymmene, Kone, Metso, 

Outokumpu, Lemminkäinen ja PKC Group. Vuonna 2008 kaikilla oli käytössä G3 

versio, joka oli siihen mennessä uusin versio. Kaksi yritystä mainitsi käyttävänsä 

raportointinsa tukena GRI-ohjeistoa, mutta eivät kuitenkaan raportoineet tästä 

julkisesti käyttämällä GRI:n mukaisia indikaattoreita. Nämä yhtiöt olivat Cargotec ja 

Konecranes vuonna 2008. Moneva et al. (2006) ovat tutkimuksessaan kritisoineet 

GRI:tä juuri siitä, että yrityksen voivat ottaa GRI:n käyttöön kuitenkaan raportoimatta 

kunnolla sen mukaisesti ja näin johtaa sidosryhmiä harhaan tituleeraamalla 

yrityksen GRI-raportoijaksi. 
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Taulukko 8. GRI-ohjeistoversiot vuonna 2008 ja 2014 yrityksittäin 

 

 

4.4.2  Taloudellisen vastuun raportoinnin kehitys 

Ensimmäinen tutkittu yritysvastuun osa-alue oli taloudellinen vastuu. Yhtiöt on 

jaoteltu alla olevissa taulukoissa toimialan sekä vuoden 2014 liikevaihdon 

perusteella suuruusjärjestykseen ylhäältä alaspäin. Sekä vuonna 2008, että vuonna 

2014 kaikki tutkimuksen kohdeyhtiöt raportoivat taloudellisesta vastuusta jollain 

tasolla huolimatta siitä, että suurin osa yhtiöistä ei ollut ottanut käyttöönsä GRI-

viitekehystä vielä vuonna 2008. Tämä johtuu tietysti osaltaan siitä, että yrityksillä on 

ollut pakotteita raportoida taloudellisista toimistaan lakien nojalla jo aiemmin ilman 

erillistä vastuuraportoinnin käsitettä. Tutkimuksen perusteella raportoinnintaso 

vaihteli kuitenkin huomattavasti. Analysointi aloitetaan käymällä ensin läpi vuoden 

2008 havaintoja yritysvastuun tasosta ja laajuudesta. Tämän jälkeen kerrotaan 

vuoden 2014 havainnot ja merkittävät muutokset vuodesta 2008.  

 

Vuosi 2008 

 

Vuonna 2008 suuremmat pörssiyhtiöt raportoivat taloudellisesta vastuustaan 

keskimääräisesti pienempiä yhtiöitä enemmän ja laajemmin. Jotkut pienemmät 

Yhtiö 2008 2014

Stora Enso G3 G4

UPM-kymmene G3

Outokumpu G3 G3

Metsä Group G3 G4

Kemira G4

Ahlstöm G3 G4

Kone G3 G3

Wärtsilä G3 G4

Metso G3 G3

Cargotec G4

Huhtamäki G4

Lemminkäinen G3

Konecranes G4

YIT G4

Outotec G4

PKC Group G3

SRV

Cramo G4
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yhtiöt, esimerkiksi Ahlström ja Kemira, raportoivat kuitenkin tasoltaan paremmin 

kuin muut pienemmät yhtiöt. Tutkimuksen perusteella taloudellinen raportointi ei 

ollut keskimääräisesti kovin hyvää. Ainoa kategoria, joka sai huomattavasti 

enemmän hyviä arvoja kuin muut kategoriat oli eläketurva (kategoria 3). Kategoria 

oli raportoitu yhdenmukaisella tavalla tilinpäätöksen yhteydessä jokaisen 

tutkimusyhtiön osalta. Toiseksi eniten hyviä arvoja sai ensimmäinen kategoria, joka 

koski yrityksen lisäarvon tuottamista ja -jakamista (kategoria 1). Tämä kategoria oli 

taloudellisen vastuun kategorioista kaikista yhdenmukaisimmin raportoitu 

tutkimusyhtiöiden välillä. Numeerisesti yritykset raportoivat tästä useimmiten 

samankaltaisella kuviolla, joka sisälsi vastaavat tiedot yrityksittäin. Yritykset 

selkeästi raportoivat vuonna 2008 eniten niitä taloudellisen vastuun kategorioita, 

jotka olivat raportoitavissa olemassa olevan taloudellisen tiedon perusteella (kuten 

tuotettu- ja jaettu lisäarvo sekä eläketurva). Muut kategoriat, kuten 

ilmastonmuutoksen taloudellisten seuraamusten raportointi (kategoria 2), jäi monen 

yhtiön osalta raportoimatta kokonaan. Tähän yksi syy voi olla se, että GRI:tä ei ollut 

otettu käyttöön monissa yrityksissä, jotka raportoivat tästä kategoriasta heikosti tai 

ei ollenkaan. 
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Taulukko 9. Taloudellisen vastuun raportointi vuonna 2008 

 

 

 

Taloudellisen toiminnan raportointialue oli laajemmin raportoitu kuin paikallisten 

taloudellisten vaikutusten. Paikallisia taloudellisia vaikutuksia raportoitiin 

suurimmaksi osaksi heikosti tai ei ollenkaan. Vain noin 2 % kaikista paikallisten 

taloudellisten vastuiden kategorioista oli raportoitu hyvin, kun vastaava 

prosenttiosuus taloudellisen toiminnan osalta oli noin 46 %. Suuri osa yrityksistä 

raportoi kuitenkin keskinkertaisesti infrastruktuuri-investointien epäsuorista 

vaikutuksista paikallisyhteisöön ja tarjotuista yleishyödyllisistä palveluista (kategoria 

7). Tässä kategoriassa keskinkertaisen arvon saaneista olivat suurimmaksi osaksi 

raportoineet yhteistyöstä paikallisten yliopistojen tai muiden tutkimuslaitosten 

kanssa. Jotkut tutkimusyhtiöt olivat vastuuraporteissaan myös kertoneet case-

tapauksista, joissa yhtiön toiminnalla oli parannettu myös paikallista infrastruktuuria. 

Tästä esimerkkinä Kone, joka kertoi osallistuneensa ekotehokkailla hisseillään 

kestävän kehityksen ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen, mikä pitkällä 

tähtäimellä pienentää energian kulutusta paikallisesti. 

 

Vuonna 2008 1 2 3 4 5 6 7

Stora Enso 2 3 3 2 2 1 2

UPM-kymmene 1 2 3 2 1 1 2

Outokumpu 3 2 3 3 1 1 2

Metsä Group 2 3 3 1 1 1 1

Kemira 3 2 3 1 1 1 2

Ahlström 3 2 3 3 1 1 1

Kone 3 1 3 1 1 1 2

Wärtsilä 3 2 3 3 1 1 2

Metso 3 2 3 1 3 1 2

Cargotec 1 1 3 1 1 1 1

Huhtamäki 1 2 3 3 1 1 1

Lemminkäinen 3 1 3 1 1 1 1

Konecranes 1 1 3 1 1 1 1

YIT 3 1 3 1 1 1 1

Outotec 1 1 3 1 1 1 2

PKC Group 1 1 3 1 1 1 1 1 Ei raportoi tai raportoi heikosti

SRV Yhtiöt 1 1 3 1 1 1 1 2 Raportoi keskinkertaisesti

Cramo 3 1 3 1 1 1 1 3 Raportoi hyvin

Taloudellinen 

toiminta

Paikalliset 

taloudelliset 

vaikutukset
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Kuvio 5. Taloudellisen vastuun raportoinnin taso vuonna 2008  

Yritykset, jotka olivat ottaneet käyttöönsä GRI-raportointiviitekehyksen raportoivat 

keskimääräisesti paremmin kuin vertailuryhmänsä, joka ei ollut ottanut käyttöön 

viitekehystä. Kuitenkin esimerkiksi Kemira, jolla ei ollut käytössä viitekehystä, 

raportoi kaikki kategoriat paremmin kuin Metsä Group ja Kone.  

 

Vuosi 2014  

 

Vuonna 2014 taloudellisesta vastuusta raportoitiin huomattavasti kattavammin kuin 

vuonna 2008. Vuoden 2014 osalta raportointi jakautui yritysten koosta riippumatta 

hyvin vaihtelevasti. Outotec, joka oli kooltaan yritysten alapäässä, raportoi lähes 

yhtä kattavasti kuin Stora Enso, joka oli yrityksistä suurin liikevaihdolla mitattuna. 

Tämän tulos ei ole täysin linjassa Gamerschlag, Möller & Verbeeten (2011) 

tutkimuksen kanssa, jossa he osoittivat yrityksen koolla olevan merkitys 

yritysvastuuraportointiin. Vuonna 2014 jo 44 % kaikista talouden vastuun 

kategorioista raportoitiin hyvin, mikä merkitsi kasvua 18 prosenttiyksikköä. 

Taloudellisen toiminnan alueen osalta raportoitiin hyvin 63 % kaikista kategorioista 

ja paikallisten taloudellisten vaikutusten osalta hyvin raportoitiin 19 %. Näiden 

molempien raportointialueiden osalta parannusta oli noin 20 prosenttiyksikköä 

vuoteen 2008 verrattuna. 
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Taulukko 10. Taloudellisen vastuun raportointi vuonna 2014 

 

 

Taloudellisen toiminnan raportointialueen osalta positiivisin muutos oli tapahtunut 

valtiolta saadun taloudellisen tuen (kategoria 4) sekä tuotetun- ja jaetun lisäarvon 

(kategoria 1) osalta. Kuitenkaan tavassa raportoida kategorioista ei ollut juurikaan 

tapahtunut muutosta vuoteen 2008 verrattuna. Paikallisten taloudellisten 

vaikutusten kategorioiden osalta raportointi oli yleisesti heikkoa myös vuonna 2014. 

Suurin muutos tämän osalta oli kategorian 7 raportoinnissa. Yrityksen kertoivat 

vuonna 2014 selkeästi enemmän konkreettisia case-tilanteita, joissa paikallisesti oli 

edistetty infrastruktuuria tai paikallisia elinoloja muilla tavoin. Kategorioiden 5 ja 6 

osalta ei ollut nähtävissä suurta muutosta vuoteen 2008 verrattuna. Vain harva 

yritys (Stora Enso, Wärtsilä, Metsä Group ja Outotec) raportoi vuonna 2014 

yksityiskohtaisia tietoja paikallisista hankinnoista tai paikallisesta palkkaamisesta. 

Samankaltaisia tutkimustuloksia ovat saaneet Evangelinos et al. (2016) tutkiessaan 

rakennusalan yrityksiä Iso-Britanniassa. Arvon kolme saaneiden raportointi 

paikallisten tietojen osalta vaihteli paljon yritysten välillä. Esimerkiksi kategoriaan 6 

Vuonna 2014 1 2 3 4 5 6 7

Stora Enso 3 3 3 3 3 3 3

UPM-kymmene 3 2 3 3 1 1 2

Outokumpu 3 3 3 3 1 1 2

Metsä Group 2 3 3 3 3 1 2

Kemira 3 2 3 3 1 1 2

Ahlström 3 1 3 3 1 1 3

Kone 3 2 3 1 1 1 1

Wärtsilä 3 2 3 3 1 3 1

Metso 3 2 3 1 1 1 1

Cargotec 1 1 3 1 1 1 3

Huhtamäki 3 2 3 3 1 1 2

Lemminkäinen 3 2 3 3 1 1 1

Konecranes 1 1 3 3 1 1 1

YIT 3 1 3 1 1 1 1

Outotec 3 1 3 3 3 3 2

PKC Group 2 2 3 3 1 1 3 1 Ei raportoi tai raportoi heikosti

SRV Yhtiöt 1 1 3 1 1 1 1 2 Raportoi keskinkertaisesti

Cramo 2 1 3 1 1 1 2 3 Raportoi hyvin

Taloudellinen 

toiminta

Paikalliset 

taloudelliset 

vaikutukset
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liittyen Stora Enso raportoi tavoitteestaan mahdollisuuksien mukaan palkata 

paikallista henkilökuntaa ja mainitsi myös paikallisten johtajien määrän verrattuna 

ulkopuolelta tuleviin ekspatriaatteihin. Samaan kategoriaan liittyen Wärtsilä raportoi 

työnhaussa ottavansa ensisijaisesti huomioon paikalliset hakijat, jollei ole 

nimenomaista syytä palkata tehtävään ulkomaista työntekijää. Tämän lisäksi yritys 

kertoo raportissaan, kuinka suuri osa ylimmästä johdosta on palkattu paikallisesti.  

 

 

Kuvio 6. Taloudellisen vastuun raportoinnin taso vuonna 2014 

GRI:n käytössä ei havaittu olleen erityistä vaikutusta taloudellisen vastuun 

raportoinnin tasoon. Ainoa yritys, jolla ei ollut viitekehystä käytössä vuonna 2014 oli 

SRV Yhtiöt. Sen raportointinsa oli heikointa verrattuna muihin. Yhtiön kanssa yhtä 

heikosti raportoi kuitenkin Cargotec, jolla oli viitekehys käytössä. Tämän vuoksi ei 

voi tyhjentävästi sanoa, onko GRI:llä ollut suuri vaikutus yritysten vastuuraportoinnin 

tasoon vai onko muut tekijät olleet vaikuttamassa siihen.   

 

4.4.3  Ympäristövastuun raportoinnin kehitys 

Seuraavaksi tutkittu yritysvastuun osa-alue oli ympäristövastuu. Ympäristövastuu 

oli jaettu kuuteen eri raportointialueeseen, jotka koostuivat yhteensä 10 kategoriasta 

edellä kappaleessa 4.3 kuvatun mukaisesti.  
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Vuosi 2008 

 

Vuonna 2008 resurssien käytöstä raportoitiin erittäin vaihtelevasti riippumatta 

yrityksen koosta tai toimialasta. Tuloksista on kuitenkin havaittavissa, että 

perusteollisuuden toimialaan luokitellut yrityksen raportoivat kaikki vähintään 

keskinkertaisesti jokaista resurssien käytön kolmea kategoriaa. Lisäksi 

teollisuustuotteiden ja -palveluiden toimialalta suuremmat yritykset raportoivat 

keskimääräisesti saman toimialan pienempiä yrityksiä paremmin. Pienemmistä 

yrityksistä selkeästi parhaiten resurssien käytöstä raportoivat Kemira ja Ahlström, 

jotka olivat raportoineet myös keskimääräistä paremmin taloudellisesta vastuusta 

verraten muihin tutkimusjoukon pienimpiin yrityksiin. Ahlström yhdessä 

Outokummun ja Metson kanssa raportoi jo vuonna 2008 hyvin resurssien 

kulutuksestaan jokaisen kategorian osalta. Hyvin raportoineet raportoivat 

kulutuksen määrää numeroin sekä ilmoittivat muun muassa yrityksen käyttämien 

resurssien kierrättämisen tasosta ja resurssitavoitteistaan. Päästöistä ja jätteistä 

raportoitiin jo melko hyvin. Suurimmaksi osaksi yrityksen raportoivat hyvin 

kasvihuonepäästöistä ja niiden vähennystavoitteista sekä jätemääristä ja 

tavoitteista sen suhteen. Puolet yhtiöistä raportoi näistä kahdesta edellä mainitusta 

kategoriasta hyvin. Perusteollisuuden yritykset raportoivat hyvin lähes kaikkia 

kategorioita, kun taas teollisuustuotteiden ja -palveluiden yritykset selkeästi 

heikommin.  

 

Kategoriasta 8 eli toimenpiteistä tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten 

vähentämiseksi raportoitiin vuonna 2008 suurimmaksi osaksi keskinkertaisesti. Vain 

kolme yritystä raportoi kategoriasta heikosti tai ei ollenkaan. Monen yhtiön osalta oli 

edes jollain tasolla kerrottu toimenpiteistä, joilla parannetaan valmiiden tuotteiden 

tai palveluiden ympäristöystävällisyyttä. Asiakasta koskeva tuotteen 

ympäristöystävällisyyden parantaminen on selkeästi nähty tärkeäksi lähes 

jokaisessa yrityksessä jo varhaisessa vaiheessa. Kaikki yritykset, jotka saivat 

luokan 2 tai 3 olivat kertoneet vähintäänkin yhden toimenpide-esimerkin 

tuotekehityksestään tavoitteena asiakkaiden kannalta ympäristöystävällisempi 

kuluttaminen ja ilmaisseet myös asiakkaiden kustannussäästöistä tätä kautta. 
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Ympäristölakien- ja määräysten noudattamisesta (kategoria 9) sekä noudattamatta 

jättämisen aiheuttamista toimenpiteistä oli raportoitu kaikissa perusteollisuuden 

yrityksissä lukuun ottamatta Ahlströmiä. Toisen toimialan yrityksistä vain kaksi, 

Metso ja Wärtsilä olivat raportoineet kategoriasta hyvin. Noin puolet tutkimuksen 

yrityksestä raportoi toimittajien arvioinnista ympäristönäkökulmasta (kategoria 10) 

hyvin tai keskinkertaisesti jo vuonna 2008, vaikka tätä ei ollut GRI -viitekehyksen 

G3 mittaristossa. Toimittajien sitoutumisesta ympäristöteemoihin raportoi selkeästi 

enemmän vielä suuremmat yhtiöt.  

 

Taulukko 11. Ympäristövastuun raportointi vuonna 2008 

 

 

Kuudesta raportointialueesta eniten hyvin raportoituja kategorioita oli päästöjen ja 

jätteiden osalta. Yhteensä kaikista alueen kategorioista 43 % oli raportoitu hyvin. 

Kaikki kategoriat huomioon ottaen parhaiten yritykset raportoivat energian 

kulutuksestaan (kategoria 2). Myös resurssien käytöstä ja määräysten 

mukaisuudesta oli raportoitu suhteellisen hyvin verrattuna muihin alueisiin. Kaikkien 

yritysten osalta näissä oli raportoitu 39 % hyvin kaikista kategorioista. Päästöjen ja 

jätteiden osalta parhaiten raportoitiin kategorioita 5 ja 7 (kasvihuonepäästöt ja 

syntynyt jäte), joista molemmista 50 % yrityksistä raportoi hyvin. Heikoiten yritykset 

raportoivat biodiversiteetistä. Sen osalta tulee ottaa kuitenkin huomioon se, että 

luonnon monimuotoisuuden raportointi ei ole kaikkien yritysten osalta kovin 

olennainen. Voisi olettaa, että Stora Ensolle biodiversiteetin raportoiminen on 

Vuonna 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stora Enso 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3

UPM-kymmene 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3

Outokumpu 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

Metsä Group 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3

Kemira 2 3 3 1 3 2 3 2 3 1

Ahlström 3 3 3 1 3 3 3 1 1 3

Kone 2 3 1 1 3 1 3 3 2 3

Wärtsilä 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2

Metso 3 3 3 1 3 1 3 3 3 2

Cargotec 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2

Huhtamäki 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1

Lemminkäinen 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1

Konecranes 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1

YIT 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1

Outotec 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1

PKC Group 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Ei raportoi tai raportoi heikosti

SRV Yhtiöt 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 Raportoi keskinkertaisesti

Cramo 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 Raportoi hyvin
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olennaisempaa kuin Koneen vastaava raportoiminen. Olennaisuuden käsitettä ei 

ole sen enempää otettu tässä tutkimuksessa huomioon.  

 

 

Kuvio 7. Ympäristövastuun raportoinnin taso vuonna 2008 

Kuten yllä olevasta kuviosta voi havaita, raportointi ympäristöön liittyvistä asioista 

on ollut keskimäärin heikkoa vuonna 2008. Suuremmat yritykset raportoivat 

ympäristövastuustaan kuitenkin pienempiä yrityksiä laajemmin. Yritykset, jotka 

olivat ottaneet käyttöönsä GRI-raportointiviitekehyksen raportoivat keskimääräisesti 

paremmin kuin vertailuryhmänsä, joka ei ollut ottanut käyttöön viitekehystä. Kaksi 

yritystä, UPM-kymmene ja Kemira, osoittautuivat myös suurimmaksi osaksi hyviksi 

tai keskinkertaisiksi raportoijiksi, vaikka ne eivät olleetkaan ottaneet GRI:tä 

yritysvastuuraporttiensa taustalle vuonna 2008. Kyseiset yhtiöt olivat toimialaltaan 

perusteollisuuden yrityksiä. Tutkimus osoitti, että myös toimialalle perusteollisuus 

kuuluvat yhtiöt raportoivat keskimääräistä laajemmin kuin teollisuustuotteet ja -

palvelut toimialan yritykset. Kaikki perusteollisuuden yritykset olivat raportoineet yli 

70 % ympäristövastuun kategorioista hyvin tai keskinkertaisesti. Näiden lisäksi 

samaan prosenttimäärään pääsivät myös toisen toimialan yrityksistä Kone, Metso 

ja Wärtsilä, jotka olivat GRI-viitekehyksen käyttöön ottaneita yhtiöitä.  
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Vuosi 2014 

 

Resurssien käytön kategoriat oli raportoitu suurimassa osassa yrityksiä hyvin 

vuonna 2014. Resurssien käytön osalta heikosti raportoi kaikkia kolmea kategoriaa 

ainoastaan SRV Yhtiöt. Kyseisen yhtiön osalta on huomattava se, että yhtiö on 

tutkittavista yrityksistä ainoa, joka ei ollut ottanut GRI-ohjeistoa käyttöön vuoteen 

2014 mennessä. Yhtiö olikin raportoinut kaikista ympäristövastuun kategorioista 

heikoiten ja samanlainen tulos yhtiön osalta saatiin taloudellisen vastuun 

raportoinnissa. Resurssien käytön osalta suurta muutosta jo olemassa olleissa 

raportointitavoissa ei ollut niiden osalta havaittavissa, jotka olivat raportoineet hyvin 

sekä vuonna 2008 että vuonna 2014. Raportointi oli monen yhtiön osalta kuitenkin 

vuonna 2014 kattavampaa ja käsitti erilaisia tunnuslukuja, enemmän 

määrämuotoista dataa ja case-tapauksia, kuten Stora Enson ja UPM-kymmene 

kohdalla. Kaikista yhdenmukaisimmin oli raportoitu veden käytöstä ja 

kierrätyksestä, joka lähes jokaisen yhtiön osalta oli numeerisesti raportoitu 

kuutiometreinä. Energian kulutuksesta oli numeerisesti raportoitu melko 

yhdenmukaisesti taulukoimalla energiankulutus pääsääntöisesti joko wattitunteina 

tai terajouleina. Resurssien käytön raportointi oli selkeästi laajentunut ja parantunut 

vuodesta 2008 vuoteen 2014. Resurssien käyttö perustuu tietoihin, jotka ovat 

oletettavasti jo yrityksen sisäisessä tiedossa tai suhteellisen helposti mitattavissa 

olevia, kuten sähkönkulutus, joten näiden raportoinnin laajentuminen voidaan 

nähdä melko odotettavana muutoksena. Vastuu resurssien käytöstä koskettaa 

myös suurta osaa teollisuuden yrityksiä, jotka käyttävät toiminnassaan paljon 

energiaa ja vettä, joten näiden tietojen raportoinnin puuttuminen saattaisi vaikuttaa 

yritysten sidosryhmiin negatiivisesti.   
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Taulukko 12. Ympäristövastuun raportointi vuonna 2014 

 

 

Toiminnasta korkean biodiversiteetin alueilla (kategoria 4) raportoitiin yleisesti 

heikosti molempina tarkasteluvuosina. Suurta muutosta raportoinnissa ei ollut 

nähtävissä vuosia verraten. Kategoria on hyvin toimialasidonnainen ja näin ollen 

annettu luokkataso ei täysin kerro raportoinnin heikkoudesta tai hyvyydestä tämän 

kategorian osalta. Metso ja Wärtsilä olivat kuitenkin kertoneet raporteissaan, että 

heillä ei ole toimintaa joka häiritsisi luonnon monimuotoisuutta, joka luokiteltiin 

hyväksi raportoinniksi. Taulukosta on nähtävissä kuitenkin se, että keskimääräistä 

paremmin biodiversiteetistä raportoivat perusteollisuuden yritykset, joille toisaalta 

biodiversiteetin raportoiminen on usein olennaisempaa jo sen vuoksi, että suurin 

osa yhtiöistä on metsäteollisuutta harjoittavia tai käyttää tuotannossaan raaka-

aineena puuta.  

 

Vuonna 2014 päästöistä ja jätteistä raportoitiin keskimäärin vertailuvuotta 2008 

paremmin. Pienemmät yritykset olivat kehittäneet raportointiaan selkeästi 

parempaan suuntaan verrattuna 2008 vuoteen. Esimerkiksi Outotec, joka raportoi 

vuonna 2008 heikosti tai ei ollenkaan kaikkia kategorioita, raportoi vuonna 2014 

kaikkia jo hyvin. Vain yhden yrityksen (YIT) osalta raportointi ei ollut vuodesta 2008 

vuoteen 2014 kehittynyt tämän raportointialueen osalta, vaikka yritys oli ottanut G4 

viitekehyksen käyttöönsä vuoteen 2014 mennessä. Syntyneen jätteen määrästä 

(kategoria 7) raportointi oli kehittynyt positiivisimmin kolmea eri kategoriaa 

Vuonna 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stora Enso 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

UPM-kymmene 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Outokumpu 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3

Metsä Group 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3

Kemira 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3

Ahlström 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3

Kone 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3

Wärtsilä 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3

Metso 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2

Cargotec 1 3 3 1 3 1 3 3 1 3

Huhtamäki 3 3 1 1 3 1 3 2 3 3

Lemminkäinen 2 3 3 1 3 1 3 3 3 1

Konecranes 2 3 3 1 3 1 3 3 1 3

YIT 1 3 1 1 1 1 1 2 3 2

Outotec 3 3 3 1 3 3 3 2 3 1

PKC Group 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 Ei raportoi tai raportoi heikosti

SRV Yhtiöt 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 Raportoi keskinkertaisesti

Cramo 1 2 1 1 3 1 3 2 1 2 3 Raportoi hyvin
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vertailemalla. Kategoriasta raportoitiin myös parhaiten tarkasteluvuonna verrattuna 

kaikkiin muihin päästöjen ja jätteiden kategorioihin. Kategoriasta 6 eli päästöistä 

vesistöihin raportoitiin molempina tarkasteluvuosina heikoiten. Tämä johtuu 

mahdollisesti siitä, että kyseinen kategoria ei ole niin olennainen kaikkien 

tarkastelussa olleiden yritysten kannalta kuin muut kaksi kategoriaa. Yritykset, jotka 

raportoivat näistä kolmesta kategoriasta hyvin vuonna 2008 ja 2014, raportoivat 

numeerisesti kategorioista melko yhdenmukaisesti molempina vuosina. 

Kasvihuonepäästöistä ilmoitettiin vähintäänkin hiilidioksidipäästöt ja jätemäärät 

raportoitiin tonneittain jaettuna usein vaaralliseen ja tavallisen jätteeseen. 

Vesistöjen päästöt raportoitiin yleisesti prosessijäteveden määränä kuutiometreinä.  

 

Tuotteista ja palveluista sekä niiden ympäristövaikutusten vähentämisen 

toimenpiteistä raportoitiin keskinkertaisesti tai hyvin kaikkien yritysten osalta vuonna 

2014. Kategoria on ainoa ympäristövastuun kaikkien kategorioiden osalta, josta ei 

raportoitu heikosti yhdenkään yrityksen osalta. Ympäristöystävälliset tuotteet ja 

palvelut ovat olleet pitkään kuluttajien sekä tätä myöten myös tuottajien 

mielenkiinnon kohteena. Myös erilaiset kansalliset ja kansainväliset vaatimukset, 

sertifikaatit ja rajoitukset tuotteiden laadusta ja ympäristövaikutuksista ovat 

puskeneet yrityksiä kehittämään tuotteitaan ympäristöystävällisempään suuntaan, 

mikä mahdollisesti näkyy tuloksissa hyvänä raportointina ja sen lisääntymisenä.  

 

Kategorioista 9 ja 10 on raportoitu suurimmaksi osaksi hyvin vuonna 2014. Näistä 

kategorioista raportointi on huomattavasti parantunut toiseen tarkasteluvuoteen 

verrattuna. Vain kolme yhtiötä ei raportoinut toimittajien arvioinneista ollenkaan. 

Yrityksen koolla ei vaikuttaisi olevan niin paljon merkitystä ympäristölakien ja -

määräysten noudattamisen raportoinnissa. Molempien kategorioiden raportoinnissa 

on havaittavissa, että perusteollisuuden yritykset ovat olleet ahkerampia raportoijia.  
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Kuvio 8. Ympäristövastuun raportoinnin taso vuonna 2014 

Ympäristövastuuraportointi on kehittynyt parempaan suuntaan vuodesta 2008 

vuoteen 2014, jopa paremmin kuin taloudellisen vastuun raportointi, jossa oli vielä 

vuonna 2014 yhä noin 40 % heikosti raportoituja kategorioita. Yli 2/3 kategorioista 

oli raportoitu hyvin ympäristövastuun osalta, mikä tarkoittaa 32 prosenttiyksikön 

parannusta vuoteen 2008. Vuoden 2008 tavoin parhaiten oli raportoitu päästöistä ja 

jätteistä, mutta sen lisäksi yhtä hyvin (hyvin 78 % kaikista kategorioista) oli raportoitu 

määräystenmukaisuudesta. Monet yhtiöt olivat vuoteen 2008 verrattuna maininneet 

raportillaan siitä, että ne eivät ole rikkoneet lainsäädäntöä merkittävästi, että se olisi 

johtanut erityisiin toimenpiteisiin tai saktioihin. Kaikista heikoiten, kuten myös 2008, 

oli raportoitu biodiversiteetistä. Tästä raportointi ei ollut myöskään prosentuaalisesti 

kasvanut juurikaan vuodesta 2008.  

 

Jokaisen yhtiön osalta raportointi oli parantunut vuoteen 2008 verrattuna. Heikoiten 

raportoi SRV yhtiöt, joka raportoi hyvin tai keskinkertaisesti vain 20 % kaikista 

kategorioista. SRV yhtiöt oli ainoa yhtiö, joka ei ollut ottanut GRI-viitekehystä 

käyttöön vuoteen 2014 mennessä. Perusteollisuuden yrityksistä kaikki raportoivat 

100 prosenttisesti hyvin tai keskinkertaisesti lukuun ottamatta Kemiraa, joka raportoi 

biodiversiteetin kategoriaa lukuun ottamatta hyvin. Yrityksen koolla ei vaikuttaisi 

olevan kovinkaan suurta merkitystä ympäristövastuunraportointiin vuonna 2014. 
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Esimerkkinä PKC Group (liikevaihto noin 800 milj. euroa), joka on raportoinut 

paremmin kuin Cargotec (liikevaihto noin 3 400 milj. euroa) ympäristövastuustaan.  

 

4.4.4  Sosiaalisen vastuun raportoinnin kehitys 

Seuraavaksi tutkittu yritysvastuun osa-alue sosiaalinen vastuu on jaettu kuuteen eri 

raportointialueeseen, jotka koostuivat yhteensä 12 kategoriasta edellä kappaleessa 

4.3 kuvatun mukaisesti.  

 
Vuosi 2008 

 

Vuonna 2008 monimuotoisuuden kategorioita ei raportoitu juurikaan huomioon 

ottamatta ensimmäistä kategoriaa. Henkilöstöä kuvailtiin vaihtelevasti erilaisin 

tunnusluvuin sekä sanallisesti. Henkilöstöstä kerrottiin vertailukelpoista tietoa 

kuitenkin hyvin vaihtelevasti. Raporteilla kerrottiin muun muassa ikäjakauma, 

naisten ja miesten osuus, koulutus, työsopimuksen laajuus sekä henkilöstön määrä 

toiminta-alueen mukaan. Tasa-arvosta sekä siihen tähtäävästä toiminnasta 

sukupuolten välillä raportoitiin erittäin heikosti. Muutama yhtiö oli raportillaan 

kertonut esimerkein tutkimuksista tasa-arvon suhteen yrityksen työntekijöiden 

keskuudessa ja sen tutkimuksen tuloksista. Yleisesti tavoitteista naisten ja miesten 

välisen tasa-arvon suhteen raportoitiin heikosti.  

 

Työntekijöiden koulutuksesta ja työolosuhteista raportoitiin hieman paremmin kuin 

työvoimasta ja sen monimuotoisuudesta. Heikoiten kerrottiin henkilöstön 

poissaoloista ja niiden syistä. Työturvallisuudesta ja terveydestä kerrottiin parhaiten. 

Tämän aihepiirin osalta yritykset, jotka saivat arvosanan kolme, raportoivat lähes 

jokainen tapaturmataajuudesta, joka kertoo sattuneiden tapaturmien määrästä 

suhteessa työtunteihin. Työvoiman ja työntekijöiden kouluttamisen sekä heidän 

olosuhteiden raportoinnissa suuremmat yhtiöt olivat ahkerampia raportoijia vuonna 

2008. Tavassa raportoida ei kuitenkaan ollut huomattavaa eroa suurten ja pienten 

yhtiöiden osalta, jotka olivat saaneet hyvän luokan.   
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Taulukko 13. Sosiaalisen vastuun raportointi vuonna 2008 

 

 

Kolmanneksi sosiaalisen vastuun osalta tutkittiin ihmisoikeuksien toteutumisen 

raportointia. Tämä raportointialue käsittää ihmisoikeuksien toteutumisen (kategoria 

7) ja syrjinnän eston (kategoria 8). Ihmisoikeuteen liittyvistä kysymyksistä 

raportoitiin yleisesti erittäin heikosti tarkasteluvuonna. Wärtsilä oli ainoa yhtiö, joka 

raportoi hyvin sekä syrjinnän estämisestä että ihmisoikeuksien toteutumisesta. 

Yhtiö oli myös ainoa, joka raportoi yhteiskuntaan liittyviä kategorioita hyvin. Wärtsilä 

raportoi vastuustaan ihmisoikeuksiin ilmoittamalla, ettei heidän tietoonsa ole tullut 

ihmisoikeus tai syrjintä tapauksia. Raportillaan he ilmoittivat ohjeistuksen olemassa 

olosta, jolla pyritään estämään syrjintää ja edesauttamaan tasa-arvon toteutumista. 

He myös kertoivat valvovansa toimittajiaan, jotta niidenkään keskuudessa ei 

esiintyisi syrjintää tai ihmisoikeuksien vastaista toimintaa. Myös Stora Enso kertoi 

kattavasti ihmisoikeuksien toteutumisesta ja mahdollisista rikkomuksista sekä 

niiden ehkäisystä. Vuoden 2008 osalta suurin osa yrityksistä oli saanut arvon yksi 

ihmisoikeuteen ja yhteiskuntaan liittyvien kategorioiden raportoinnista. Arvon yksi 

saaneiden osalta suurin osa yrityksistä mainitsi noudattavansa ihmisoikeuksia ja 

olevansa sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin sen enempää avaamatta, miten 

ihmisoikeuksien toteutumiseen yrityksessä panostetaan. Osassa tarkasteltavista 

vastuuraporteista ihmisoikeuksien huomioon ottamisesta yrityksen liiketoiminnassa 

ei ollut mitään mainintaa. Suurin osa yrityksistä mainitsi olevansa lahjontaa vastaan 

sen enempää kertomatta, miten tämän toteutumiseen panostetaan. Sama tilanne 

Vuonna 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Stora Enso 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 2

UPM-kymmene 3 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1

Outokumpu 3 3 1 3 1 3 1 1 2 1 3 2

Metsä Group 3 3 1 2 3 3 1 1 1 1 3 1

Kemira 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1

Ahlström 3 3 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1

Kone 3 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 3

Wärtsilä 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3

Metso 3 3 1 3 3 3 1 1 3 1 1 1

Cargotec 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1

Huhtamäki 3 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1

Lemminkäinen 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1

Konecranes 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1

YIT 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

Outotec 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1

PKC Group 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ei raportoi tai raportoi heikosti

SRV Yhtiöt 3 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 Raportoi keskinkertaisesti

Cramo 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 Raportoi hyvin

Toimittajien 

sosiaalinen 

vastuu

Työvoima ja sen 

monimuotoisuus

Työntekijöiden 

koulutus ja 

työolosuhteet

Ihmisoikeudet Yhteiskunta Tuotevastuu
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oli lakien ja määräysten noudattamisessa, joka lähes aina ilmoitettiin 

vuosikertomuksen yhteydessä ilman informaatiota sen todellisesta toteutumisesta. 

 

Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten huomioonottamisesta 

kuusi yritystä raportoi muutoin kuin heikosti. Näistä Outokumpu ja Metsä Group 

raportoivat hyvin. Outokumpu muun muassa kertoi tuotteidensa 

terveysvaikutuksista tutkimustuloksiin pohjaten sekä ilmoitti toimittavansa 

asiakkailleen kattavat tuoteturvallisuuskuvauksen, jolla he ottavat huomioon 

tuotteiden turvallisuuden. Yritys lisäksi kertoi varmistavansa tuotteidensa laatua ja 

turvallisuutta laatujärjestelmällä, joka on käytössä kaikissa yksiöissä. Metsä Group 

taas on kertonut muun muassa valmiiden tuotteidensa vaatimustenmukaisuuden 

testaamisesta ja siitä, kuinka he seuraavat ulkopuolisten materiaalitoimittajiensa 

kemikaalien käyttöä varmistuakseen omien tuotteiden terveydestä ja 

turvallisuudesta. 

 

 

Kuvio 9. Sosiaalisen vastuun raportoinnin taso vuonna 2008 

Toimittajien sosiaalisesta vastuusta raportoivat hyvin tai keskinkertaisesti viisi 

yritystä. Kaikki yritykset olivat suurimpien yritysten joukossa ja kaikissa oli käytössä 

GRI-raportointiohjeisto. Selkeää vaikutusta sillä, onko yritys luokiteltu 

perusteollisuutta harjoittavaksi vai teollisuustuotteita ja -palveluita toimittavaksi, ei 

näytä olevan.  Hyvin raportoivat yritykset raportoivat muun muassa edellyttävänsä 
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eettisiä periaatteita toimittajiltaan sopimuksin tai vaatimuksin, kiinnittävänsä 

huomiota prosessien kehittämiseen toimittajiensa kanssa pitkäjänteisesti, 

tehneensä auditointeja vastuun toteutumisen varmistamiseksi. Keskinkertaisesti 

raportoivat yhtiöt molemmat kertoivat, että heillä on käytössään työkalu, jolla 

varmistetaan toimittajiensa eettinen toiminta.  

 

Vuosi 2014 

 

Muutosta vuoteen 2008 henkilöstön kuvaukseen ei juurikaan ollut vuonna 2014. 

Joidenkin yhtiöiden osalta raportoitavien henkilöstölukujen määrä oli selkeästi 

kuitenkin kasvanut vertailuvuoteen verrattuna. Esimerkiksi Cramon osalta, joka 

kertoi vuonna 2008 vain henkilöstöstään maittain ja toiminnoittain. Vuonna 2014 

yhtiö kertoi jo muitakin tietoja kuten naisten ja miesten osuuden henkilöstöstä, 

ikäjakauman sekä henkilöstön sopimustyypit. Vuoteen 2008 verrattuna sukupuolten 

välisestä tasa-arvosta ja siihen liittyvistä tavoitteista raportoitiin jo muutamassa 

yrityksessä hyvin. Yritykset olivat kertoneet naisten ja miesten prosentuaalisista 

palkkaeroista. Laskettujen tunnuslukujen kaavoja ei avattu raportilla. Kaavojen 

uupuminen heikentää yrityksen vastuuraportoinnin läpinäkyvyyttä ja 

vertailukelpoisuutta, mitkä ovat GRI:n heikkouksia kriitikoiden mukaan (Moneva et 

al. 2006; Isaksson & Steimle 2009). Palkoista tai muista sukupuolten välisistä 

konkreettisista eroista tasa-arvoon liittyen ei yleisesti kerrottu juurikaan.  
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Taulukko 14. Sosiaalisen vastuun raportointi vuonna 2014 

 

 

Työntekijöiden koulutuksesta raportointi oli kehittynyt vuosien aikana parempaan 

suuntaan työntekijöiden koulutuksen ja työolosuhteiden osalta kuin se oli kehittynyt 

työvoiman ja monimuotoisuuden kategorioiden osalta. Työntekijöiden koulutuksen 

ja olosuhteiden kategorioista jopa 80 prosenttia raportoi hyvin vuonna 2014, kun 

vastaava prosenttiluku vuonna 2008 oli vain puolet tästä eli noin 40 prosenttia. 

Henkilöstön turvallisuudesta ja terveydestä raportoitiin jo vertailuvuonna melko 

hyvin eikä tavassa raportoida ollut juurikaan muutoksia tutkimuksen vertailuvuosina. 

Vuoteen 2008 verrattuna ihmisoikeuksista raportoitiin selkeästi paremmin toisena 

vertailuvuonna. Jo lähes 60 prosenttia kategorioista oli raportoitu hyvin, kun taas 

vuona 2008 vastaava prosenttiluku oli alle 10 prosenttia. Vertailuvuoteen nähden 

osassa yrityksiä raportoitiin lukuja ihmisoikeuksien rikkomuksista ja 

syrjintätapauksen määrästä ja luonteesta, jos tällaisia oli havaittu. Yritykset 

raportoivat ihmisoikeuksien ja syrjinnän eston toteutumiseen tähtäävästä 

toiminnasta ja koulutuksesta läpinäkyvämmin. 

 

Yhteiskuntaan liittyvän tiedon raportointi oli ihmisoikeuksien tapaan parantunut 

huomattavasti vertailuvuoteen. Kahta liikevaihdolla pienintä yhtiötä sekä 

Outokumpua lukuun ottamatta kaikki yhtiöt olivat parantaneet raportointinsa tasoa 

vertailuvuodesta. Esimerkkinä raportoinnin kehittymisestä tutkimuksen pienimpiin 

yrityksiin lukeutuva PKC Group, joka ei vuonna 2008 maininnut mitään lahjontaan 

Vuonna 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Stora Enso 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

UPM-kymmene 3 3 1 3 3 3 2 1 2 3 3 2

Outokumpu 3 3 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3

Metsä Group 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3

Kemira 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3

Ahlström 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3 1 2

Kone 3 3 1 3 3 3 2 1 1 3 3 3

Wärtsilä 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3

Metso 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 2 1

Cargotec 3 1 1 2 1 3 2 1 3 1 3 3

Huhtamäki 3 1 2 3 1 3 1 3 3 3 2 2

Lemminkäinen 3 3 2 1 3 3 1 1 3 3 1 2

Konecranes 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 3 1

YIT 3 1 1 2 2 3 1 1 3 2 1 2

Outotec 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2

PKC Group 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 Ei raportoi tai raportoi heikosti

SRV Yhtiöt 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 Raportoi keskinkertaisesti

Cramo 3 1 1 3 3 2 1 3 1 1 2 1 3 Raportoi hyvin

Työvoima ja sen 

monimuotoisuus

Työntekijöiden 

koulutus ja 

työolosuhteet

Ihmisoikeudet Yhteiskunta Tuotevastuu

Toimittajien 

sosiaalinen 

vastuu



92 

 

tai lakien ja määräysten noudattamiseen liittyvää informaatiota raportillaan. Vuonna 

2014 se taasen vuosikertomuksellaan raportoi lakien, määräysten ja 

kansainvälisten normien noudattamisen olevan yrityksen perusedellytys ilman 

poikkeuksia sekä vaativan nollatoleranssia korruptioon ja lahjontaan liittyen. Lisäksi 

julkaisemallaan yritysvastuuraportilla yritys ilmoitti lakien ja määräysten 

noudattamatta jättämisestä aiheutuneiden sanktioiden määrät niin ympäristölakien 

kuin tuotteisiin ja palveluihin liittyvien lakien osalta. Korruptioon ja lahjontaa liittyen 

yritys raportoi kouluttavansa henkilökuntaansa korruption vastaisten 

toimintaohjeiden mukaisesti. Yritys ilmoitti tämän lisäksi organisaation 

lahjonnanvastaiseen toimintaan liittyvän koulutuksen läpikäyneiden työntekijöiden 

osuuden. Kehitys oli samansuuntaista monissa tutkimuksen yrityksissä. 

Kategorioita avattiin paremmin kertoen konkreettisia toimia pyrkimyksistä kohti 

yhteiskuntaan liittyvien kategorioiden toimintaohjeiden noudattamiseen ja 

tavoitteisiin. 

 

 

Kuvio 10. Sosiaalisen vastuun raportoinnin taso vuonna 2014 

Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten huomioonottamisesta 

ei juurikaan kerrottu konkreettisia toimia vuonna 2008. Vain 33 % yrityksistä raportoi 

tuotevastuusta muuten kuin heikosti. Sama prosentuaalinen osuus oli jo 78 % 

vuonna 2014. Samanlainen kehitys oli toimittajien sosiaalisen vastuun 

raportoinnissa, kun vuonna 2008 hyvin tai keskinkertaisesti raportoivien osuus oli 
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vain 22 % ja vuonna 2014 jo 83 %. Vuonna 2014 toimittajien sosiaalisen vastuun 

varmistaminen ja arviointi suoritettiin monien yritysten mukaan tekemällä 

auditointeja toimittajien tiloihin. Lisäksi monet yritykset olivat raportillaan maininneet 

”Supplier Code of Conduct” -ohjeistuksen olemassa olosta, jonka 

toimintaohjeistusta yritys vaatii toimittajiensa noudattavan. Kuitenkin toimittajien 

sosiaalisen vastuun toteutumisesta yritykset saivat yhteenlaskettuna vähiten hyviä 

arvoja vuonna 2014 verraten muihin sosiaalisen vastuun kategorioihin johtuen siitä, 

että vain harvat yritykset kertoivat kuitenkaan näiden auditointiensa tuloksia tai 

muuten vastuun toteutumisesta konkreettisin esimerkein.  

 

4.4.5  Vertailu yritysvastuun kolmen osa-alueen välillä 

Kaikkien kolmen yritysvastuuraportoinnin osa-alueen osalta raportointi oli kehittynyt 

vuodesta 2008 vuoteen 2014 mennessä huomattavasti. Tämän voi nähdä selkeästi 

taulukoista 15 ja 16. Kaikkien kolmen osa-alueen puolesta, heikosti raportoidut 

kategoriat olivat vähentyneet 15 prosentin ja 35 prosentin välillä. Taloudellisen 

vastuun osalta heikosti raportoitujen kategorioiden määrä oli laskenut vähiten. 

Taloudellisen vastuun kategorioiden osalta voi huomata sen, että myös hyvin 

raportoitujen kategorioiden määrä oli prosentuaalisesti kasvanut heikoiten, kun 

vertaa kasvua muiden osa-alueiden hyvin raportoitujen kategorioiden kasvuun. 

Yrityksen taloudellisesta menestymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä on 

raportoitu jo pitkään tilinpäätösten yhteydessä ennen varsinaisen erillisen 

yritysvastuuraportoinnin yleistymistä. Yritykset voivat nähdä taloudelliseen 

vastuuseen panostamisen enemmän tilinpäätöksen yhteydessä raportoitavaksi 

teemaksi, minkä vuoksi yritysvastuuraportoinnin piirissä olevien taloudellisten 

tekijöiden raportoimista ei mahdollisesti nähdä yhtä tärkeänä kuin muiden vastuun 

osa-alueiden ilmoittaminen. Toisaalta taloudellisen vastuun voisi kuvitella sisältävän 

sellaista tietoa, joka yrityksellä olisi helposti kerättävissä jo olemassa olevaa tietoa 

uudella tavalla luokitellen. Tämän vuoksi voisi olettaa, että hyvin raportoivien määrä 

olisi kasvanut enemmän vuodesta 2008 vuoteen 2014 taloudellisen vastuun osalta 

kuin se todellisuudessa on kasvanut. 
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Taulukko 15. Raportointi yritysvastuun osa-alueista vuonna 2008  

 

 

Taulukko 16. Raportointi yritysvastuun osa-alueista vuonna 2014 

 

 

Vaikka sosiaaliseen vastuuseen on kiinnitetty raportoinnissa huomiota 

ympäristövastuuta pidemmän aikaa (McGuire et al. 1988; Fifka 2013) 

ympäristövastuuseen liittyvistä kategorioista raportoitiin parhaiten vuonna 2008. 

Kaikkien yritysten yhteenlasketuista kategorioista yli puolet raportoitiin vähintäänkin 

keskinkertaisesti ja jo lähes 40 % raportoitiin hyvin. Samalla tasolle ei päästy 

taloudellisen- ja sosiaalisen vastuun osalta vuonna 2008 vaan yli puolet vastaavista 

kategorioista raportoitiin heikosti tai jätettiin kokonaan raportoimatta. Myös vuonna 

2014 ympäristövastuusta raportoitiin keskimäärin parhaiten. Sosiaalisen vastuu 

raportointi ei päässyt täysin samalle tasolle kuin ympäristövastuu. Kuitenkin 

sosiaalisen vastuun osalta hyvin raportoitujen kategorioiden määrä oli kasvanut 

eniten vertailuvuosien välillä. Vuonna 2014 jo 63 % kaikista kategorioista yritysten 

keskuudessa raportoitiin hyvin.  

 

Tarkasteltaessa erikokoisten yritysten vastuun osa-alueisiin keskittymistä havaittiin, 

että esiintyminen vaihteli yritysten koosta riippuen eri vuosina. Alla oleviin 

taulukoihin 17 ja 18 on laskettu liikevaihdoltaan eri kokoluokan yritysten vastuun 

kolmen osa-alueen esiintyminen vuosina 2008 ja 2014. Taulukoihin on laskettu, 

Ei raportoi tai raportoi 

heikosti

Raportoi 

keskinkertaisesti
Raportoi hyvin

Taloudellinen vastuu 57 % 16 % 27 %

Ympäristövastuu 45 % 18 % 37 %

Sosiaalinen vastuu 59 % 14 % 27 %

Ei raportoi tai raportoi 

heikosti

Raportoi 

keskinkertaisesti
Raportoi hyvin

Taloudellinen vastuu 42 % 14 % 44 %

Ympäristövastuu 21 % 10 % 69 %

Sosiaalinen vastuu 24 % 14 % 63 %
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kuinka suuri osuus määritellyn kokoluokan yritysten kaikista kategorioista on 

raportoitu yrityksissä keskinkertaisesti tai hyvin. Liikevaihdoltaan tutkimusjoukon 

pienet yritykset (liikevaihto enintään 2 milj. euroa) painottivat vuoden 2008 

raportoinnissaan taloudellisesta vastuusta raportointia. Osa syy tähän on 

mahdollisesti se, että moni tutkimusjoukon tähän ryhmään lukeutuva yritys ei vielä 

vuonna 2008 raportoinut yritysvastuuta omana kattavana raporttina eikä heillä ollut 

käytössä mitään yritysvastuuta ohjaavaa ohjeistoa raportointinsa tukena. Moni 

taloudellisen vastuun kategorioista on kuitenkin sellaisia, mitkä yritysten on ollut 

helppo raportoida jo olemassa olevan tiedon perusteella vuosikertomuksen 

yhteydessä. Vuoteen 2014 mennessä pienissä yrityksissä kaikkia osa-alueita 

raportoitiin huomattavasti paremmin. Tällöin yritykset raportoivat kuitenkin 

suhteellisesti paremmin ympäristövastuusta ja sosiaalisesta vastuusta kuin 

taloudellisista tekijöistä. Taloudellisen vastuun raportointi ei näin ollen ole kehittynyt 

samassa mittakaavassa kuin muiden vastuun osa-alueiden raportointi. Yksi syy 

tähän voi olla se, että taloudellisia toimia raportoidaan pitkältä tilinpäätöksen 

yhteydessä, jolloin painotus yritysvastuuraportissa jää vähemmälle huomiolle. 

Vuonna 2014 kaikilla tutkimusjoukon pienillä yrityksillä yhtä yritystä lukuun ottamatta 

oli käytössä GRI-raportointiohjeisto. GRI:n sekä ympäristövastuun ja sosiaalisen 

vastuun raportoinnin parantumisen välillä voidaan nähdä yhteys. 

 

Taulukko 17. Yritysvastuun osa-alueiden esiintyminen erikokoisissa yrityksissä 
vuonna 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

0 - 2 milj. euroa 2 - 5 milj. euroa Yli 5 milj. euroa

Taloudellinen vastuu 29 % 38 % 66 %

Ympäristövastuu 26 % 46 % 96 %

Sosiaalinen vastuu 25 % 43 % 53 %

Liikevaihto
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Taulukko 18. Yritysvastuun osa-alueiden esiintyminen erikokoisissa yrityksissä 
vuonna 2014 

 

 

Tutkimusjoukon keskisuurissa yrityksissä (liikevaihto 2-5 milj. euroa) kehitys oli 

samansuuntainen kuin pienissä yrityksissä. Kaikkien osa-alueiden raportointia oli 

parannettu tarkasteluvuosien aikana. Tämän kokoluokan yritysten osalta 

molempina tarkasteluvuosina yritysvastuun raportointi painottui kuitenkin 

ympäristövastuun raportointiin ja taloudellisesta vastuusta raportoitiin heikoiten 

molempina vuosina. Tämän kokoluokan yrityksissä GRI:n käytöllä ei vaikuttaisi 

olleen niin suurta vaikutusta yritysvastuuraportointiin. Suurimmalla osalla yrityksissä 

ei ollut käytössä GRI:tä, mutta ne raportoivat tästä huolimatta jo sosiaalisesta 

vastuusta ja ympäristövastuusta. Myös tutkimusjoukon suurissa yrityksissä 

(liikevaihto yli 5 milj. euroa) raportointi painottui ympäristövastuun kategorioiden 

raportoimiseen molempina tarkasteluvuosina. Suurissa yrityksissä raportoitiin 

kategorioista jo vuonna 2008 lähes samalla tasolla kuin toisena vertailu vuonna. 

Viidestä yli 5 milj. liikevaihdon omaavasta yrityksestä neljä käytti GRI:tä 

raportoinnissaan vuonna 2008. Selkein muutos näiden yritysten osalta on 

tapahtunut sosiaalisen vastuun kategorioiden raportoinnissa. Kaiken kokoisten 

yritysten osalta on selkeästi eniten parannettu ympäristövastuusta ja sosiaalisesta 

vastuusta raportointia. Kuten aiemmissa tutkimuksissa on havaittu (mm. Boiral & 

Henri 2015), selkeää yhteyttä GRI:n käyttöönoton ja yritysvastuuraportoinnin 

parantumisen ja vertailukelpoisuuden välillä ei voida sanoa olevan kaikissa 

tilanteissa. Tämä tutkimus kuitenkin osoittaa, että joidenkin yhtiöiden osalta GRI:n 

käyttöönotto ja raportoinnin laatu ja laajuus ovat kulkeneet käsi kädessä vuosia 

2008 ja 2014 verraten. Varmuudella ei kuitenkaan voida sanoa, että juuri GRI:n 

käyttöönotto on vaikuttanut laatuun. Tutkimuksessa on kuitenkin havaittu näillä 

olevan positiivinen yhteys, kuten aiemmissa tutkimuksissakin on löydetty (mm. Kolk 

2003, Toppinen & Korhonen-Kurki 2013). Mitä tulee GRI:n (GRI 2013, 18) 

tavoitteeseen vertailukelpoisuuden parantumisesta yritysvastuuraportoinnissa, ei 

0 - 2 milj. euroa 2 - 5 milj. euroa Yli 5 milj. euroa

Taloudellinen vastuu 50 % 57 % 71 %

Ympäristövastuu 65 % 81 % 95 %

Sosiaalinen vastuu 65 % 80 % 85 %

Liikevaihto



97 

 

tämä tutkimus voi tähän luotettavasti vastata. GRI:n käyttöönotto usean yrityksen 

osalta johti siihen, että yritysvastuusta raportoitiin kattavammin ja useampia 

mittareita hyväksikäyttäen. Kuten edellä on mainittu, yrityksen harvoin kertoivat 

raporteillaan ilmoittamiensa tunnuslukujen kaavoja, mikä on yksi 

vertailukelpoisuutta heikentävä asia, vaikka itse raportoinnin laajuus olisikin 

muuttunut samansuuntaiseksi ja raportoitaisiin samoja teemoja ja tunnuslukuja.  

 

Tutkimus koostui kahden eri toimialan yrityksistä. Näiden kahden, perusteollisuuden 

sekä teollisuustuotteiden ja -palveluiden, toimialan osalta perusteollisuuden 

yritykset raportoivat yritysvastuustaan huomattavasti paremmin kaikissa osa-

alueissa molempina tarkasteluvuosina. Molempina vuosina perusteollisuuden 

yritykset raportoivat keskinkertaisesti tai hyvin yli 90 prosenttia ympäristövastuun 

kategorioista. Ympäristövastuusta raportoitiin selkeästi paremmin kuin muista osa-

alueista. Suurin muutos oli kuitenkin sosiaalisen vastuun kategorioiden 

raportoimisessa. Perusteollisuuden yritykset raportoivat sosiaalisesta vastuusta 

vuonna 2014 jopa 41 prosenttia paremmin kuin vertailuvuonna. Teollisuustuotteiden 

ja -palveluiden yhtiöiden osalta ero ei ollut näin selkeä. Vuonna 2008 kaikkia alueita 

raportoitiin 33–37 prosentin välillä ja vuonna 2014 vastaavasti 55–66 prosentin 

välillä. Tämän toimialan yritysten keskuudessa raportointi oli parantunut kaikkien 

osa-alueiden osalta keskimäärin paremmin kuin perusteollisuuden yritysten osalta, 

mihin syynä on myös se, että perusteollisuuden yritykset raportoivat jo 2008 paljon 

paremmin kaikki osa-alueita kuin teollisuustuotteiden ja -palveluiden yritykset. 

Ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun kategorioista raportointi oli parantunut 

lähes samassa suhteessa vuodesta 2008 vuoteen 2014. Toimialla voi nähdä olevan 

yhteys vastuuraportoinnin tasoon tässä tutkimuksessa kuten myös Gamerschlag, 

Möller & Verbeeten (2011) ovat tutkimuksessaan todistaneet. He myös osoittivat 

yrityksen koolla olevan vaikutusta vastuuraportointiin, kuten tässäkin tutkimuksessa 

voi nähdä olevan. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että täysin yksiselitteisesti näin ei 

kuitenkaan ole. Toimialankin sisällä yritysvastuuraportoinnin laajuus ja taso saattoi 

vaihdella huomattavasti. Samaan tulokseen ovat päätyneet Evangelinos et al. 

(2016), jotka havaitsivat GRI:n mukaisten raporttien olevan hyvin heterogeenisiä 

samojenkin toimialojen kohdalla. 

 



98 

 

 

 

Taulukko 19. Yritysvastuun osa-alueiden raportoiminen eri toimialan yrityksissä 
vuonna 2008 

 

 

Taulukko 20. Yritysvastuun osa-alueiden raportoiminen eri toimialan yrityksissä 
vuonna 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perusteollisuus
Teollisuustuotteet ja -

palvelut

Taloudellinen vastuu 62 % 33 %

Ympäristövastuu 92 % 36 %

Sosiaalinen vastuu 49 % 37 %

Perusteollisuus
Teollisuustuotteet ja -

palvelut

Taloudellinen vastuu 64 % 55 %

Ympäristövastuu 98 % 69 %

Sosiaalinen vastuu 90 % 69 %
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

5.1 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli selvittää, miten 

yritysvastuuraportointi on yrityksissä muuttunut vertaillessa vuotta 2008 ja 2014 

keskenään. Tavoitteena oli selvittää yritysvastuun kolmen eri osa-alueen 

painottuminen kyseisinä vuosina ja painottumisessa tapahtunut mahdollinen 

muutos. Tutkimus koski suuria suomalaisia pörssilistattuja yrityksiä kahdelta eri 

toimialalta ja tutkimuksen aineistona käytettiin yritysten yritysvastuuraportteja ja 

vuosikertomuksia. Tutkimuksessa pyrittiin myös selvittämään, onko yritysten välillä 

nähtävissä samansuuntaista muutosta vastuuraportoinnissa ja onko toimialalla tai 

yrityksen koolla vaikutusta raportoinnin tasoon. Tämä tutkimus toteutettiin 

kvalitatiivisella sisällönanalyysin menetelmällä, jossa yritysvastuuraportteja 

vertailtiin keskenään ja analysoitiin rakennettua viitekehystä vasten. 

 

Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti yksi suosituimmista yritysvastuuraportoinnin 

tukena käytetyistä viitekehyksistä on GRI. Suomalaisissa teollisuuden alan 

yrityksissä GRI:n käytössä havaittiin merkittävä muutos vuodesta 2008, jolloin alle 

puolella oli käytössä viitekehys raportointinsa tukena, vuoteen 2014, jolloin yhtä 

lukuun ottamatta kaikki yritykset olivat hyödyntäneet viitekehystä raportoinnissaan. 

Vaikka GRI:n ei voida yksiselitteisesti sanoa vaikuttaneen yritysvastuun laatuun tai 

vertailukelposuuteen eri yritysten välillä, osoittaa tämä tutkimus aiempien 

tutkimusten mukaisesti niiden välillä olevan yhteyden. Viitekehyksen käyttäminen 

raportoinnissa oli joissain tapauksissa vaikuttanut positiivisesti yritysten 

vastuuraportoinnin tasoon. Tämänkin tutkimuksen osalta tulee ottaa huomioon se, 

että yritysvastuuraportoinnin muutokseen vaikuttaneita tekijöitä on muitakin. GRI on 

kuitenkin antanut yritysten vastuuraportointiin hyvän viitekehyksen ja yksin tai 

muiden tekijöiden kanssa voi vaikuttaa yrityksen vastuuraportoinnin laatuun 

positiivisesti. GRI:n käyttökelpoisuutta on joidenkin tutkijoiden mukaan myös 

kritisoitu. Viitekehyksen käyttökelpoisuutta on kritisoitu sillä, että sen ollessa 
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vapaaehtoinen sekä perustuvan muun muassa olennaisuuteen ja yhtiöiden omaan 

harkintaan, vaikuttaa se vertailukelpoisuuteen ja läpinäkyvyyteen negatiivisesti.  

 

Monet aiemmat tutkimukset eri maissa (mm. Gamerschlag et al. 2011; Young & 

Marais 2012) ovat havainneet toimialan vaikuttavan yritysvastuuraportoinnin 

laatuun ja laajuuteen. Osa tutkijoista on kuitenkin ollut sitä mieltä, että jopa saman 

toimialan yritysten keskuudessa yritysvastuuraportointi vaihtelee huomattavasti niin 

laadultaan kuin laajuudeltakin (mm. Jenkins & Yakovleva 2006; Evangelinos et al. 

2016). Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta toimialla olevan vaikutusta 

yritysvastuuraportoinnin laajuuteen ja laatuun. Molempina tarkastelu vuosina 

perusteollisuuden yritykset raportoivat keskimääräistä paremmin verrattuna 

teollisuustuotteiden ja -palveluiden toimialaan kaikkia kolmea osa-aluetta. 

Teollisuustuotteiden ja -palveluiden toimialan yritysten keskuudessa raportointi oli 

parantunut keskimäärin paremmin kuin perusteollisuuden yritysten osalta, mihin 

toisaalta vaikutti se, että perusteollisuuden yritykset olivat raportoineet jo vuonna 

2008 paremmin kuin toisen toimialan yritykset. Kuten osa tutkijoista on havainnut, 

toimialojen sisällä on havaittavissa eroja niin laajuudessa kuin laadussakin. Tämän 

tutkimuksen perusteella voidaan todeta tämän pitävän paikkansa. Vuonna 2014 

Outotec esimerkiksi raportoi taloudellisen vastuun osa-alueita keskimääräistä 

paremmin kuin muut saman toimialan yritykset. Molempien toimialojen osalta 

kehityssuunta oli näin ollen ollut positiivinen vertailuvuosina. Toimialojen ollessa 

teollisuuteen liittyviä on muutos varmasti erilainen kuin, millaisena se olisi 

näyttäytynyt jos vertaillut toimialat olisivat olleet hyvin erilaisia. Kuten Russo-Spena 

et al. (2016) ovat todenneet, yritysvastuuraportointi nähdään yhä useammin 

kilpailukeinona. Tämä on voinut vaikuttaa samojen toimialojen yritysten raportoinnin 

samansuuntaiseen kehittymiseen ja raporteissa esiintyvien teemojen 

harmonisoitumiseen. 

 

Yritysvastuuraportointi nähdään nykyään lähes poikkeuksetta kolmen osa-alueen 

kautta, joita ovat taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu ja, 

johon myös GRI-viitekehys perustuu. Aiempien tutkimuksien mukaan eri 

aikakausilla eri asiat ovat painottuneet niin yritysvastuuraportoinnissa kuin 

akateemisessa kirjallisuudessakin. Tässä tutkimuksessa molempina 
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tarkasteluvuosina ympäristövastuusta raportoitiin parhaiten. Ympäristövastuu 

nähdään usein taaksepäin historiaan katsoessa ensimmäisenä teemana, joka 

otettiin huomioon talouden jälkeen yritysvastuuraportoinnissa. Osa tämän 

tutkimuksenkin yrityksistä raportoi vastuustaan vielä vuonna 2008 erillisellä 

ympäristöraportilla vuosikertomuksen kanssa.  

 

Vuonna 2008 heikoiten raportoitiin sosiaaliseen vastuuseen liittyvistä teemoista. 

Taloudellisesta vastuusta raportoiminen oli heikointa vuonna 2014. Taloudellinen 

vastuu nähdään useiden tutkimuksien mukaan lähinnä vastuuna yrityksen 

taloudellisesta arvon luonnista ja muut mittarit, kuten paikallisten taloudellisten 

vaikutusten raportoiminen, jää vähemmälle. Yritysten taloudellisista toimista 

raportoidaan usein jo lakisääteisesti tilinpäätöksen yhteydessä, joten erilliset 

yritysvastuuseen liittyvät talouden teemat saattavat saada yrityksessä vähemmän 

painoarvoa. Tutkimus tuo selvästi esille yritysvastuuraportoinnin kehittymisen 

koskemaan yhä laajempaa joukkoa erilaisia teemoja kuten GRI:n mukainen 

sosiaalinen vastuu käsittää. Sosiaalisen vastuun osa-alue ja siitä raportoiminen 

olikin kehittynyt eniten vuodesta 2008 vuoteen 2014 yltämättä kuitenkaan vielä 

ympäristönvastuuraportoinnin tasolle. Sosiaalinen vastuu sisältää eniten 

erityyppisiä alateemoja, joiden mittaaminen ja raportoiminen ovat yrityksissä vielä 

melko nuorta. Tulevaisuudessa sosiaalisen vastuun raportointi tulee varmasti 

laajenemaan ja kehittymään entisestään myös teollisuuden alan yrityksissä, jossa 

perinteisesti ympäristövastuu on nostettu korkeammalle.  

 

Yritysvastuuraportoinnin tilanne on tutkimuksessa käsitellyn raportointiaineiston ja 

muun tutkimuksen perusteella varsin monimuotoinen niin Suomessa kuin 

muuallakin maailmassa. Yritysten raportointi yritysvastuusta on muuttunut noin 

seitsemässä vuodessa melko radikaalisti niin raportoinnin laajuuden sekä laadunkin 

osalta. Kuitenkin sisällöllisesti yritysvastuuraportointi on vaihdellut kovin paljon 

erikokoisissa ja eri toimialan yrityksissä vuosina 2008 ja 2014, vaikka toimialojen 

yritysvastuuraportointi voidaankin osaltaan nähdä kehittyneen samansuuntaisesti. 

Yritysvastuun ja sen raportoinnin tueksi haetaan yhä useammin erilaista 

standardeja ja ohjeistoja, joita käytetään jo pienemmissäkin yrityksissä. 

Yritysvastuuraportointi keskittyy yhä laajemmalle ottaen huomioon enemmän 
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sidosryhmiä ja erilaisia teemoja. Tulevaisuudessa läpinäkyvyyden vaatimukset 

tulevat kohistumaan yhä syvemmälle yritysten laajoihin toimitusketjuihin. 

Yritysvastuuraportoinnin integraatio muun taloudellisen informaation raportoinnin 

kanssa tulee myös varmasti kasvamaan ja vaatimaan yrityksiltä yhä enemmän 

raportointivelvoitteita. 

 

5.2 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusehdotukset 

Kuten jokaiseen tutkimukseen tähän liittyy rajoituksia, joita voidaan tulevaisuuden 

tutkimuksissa ottaa huomioon. Tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää 

yritysvastuuraportoinnin muutosta. Raportoinnin taso ja raportoinnin laajentuminen 

ei sinällään kerro yritysvastuun tasosta tai siitä, että yrityksen olisivat 

vastuullisempia tai vähemmän vastuullisia. Sillä kuten osa kriitikoistakin on esittänyt 

yritykset voivat harjoittaa niin kutsuttua viherpesua eli kertoa vain positiivisista 

toimista ja jättää negatiiviset toimet paljastamatta. Tämä voidaan nähdä 

tutkimuksen rajoituksena sekä myös mahdollisena jatkotutkimuskohteena. 

Jatkotutkimuksissa olisi tärkeää pyrkiä analysoimaan yritysvastuuraportoinnin ja 

yrityksen todellisten vastuullisten toiminnan yhteyttä. Kysymys siitä, vastaako 

yritysvastuuraporteilla esitetyt väittämät yrityksen todellisia eettisiä toimia parhaalla 

ja rehellisimmällä tavalla, tulisi ottaa tulevaisuuden tutkimuksia ajatellen huomioon. 

Yritysvastuuraportoinnin ollessa vielä vapaaehtoista ja, koska raportointia ei valvota 

ulkoisen toimijan toimesta kuten yritysten taloudellisen informaation julkaisemista, 

olisi tälle tutkimukselle tarvetta sidosryhmien luottamuksen parantamiseksi.  

 

Tutkimuksen selkeitä rajoitteita ovat tutkimuksen vuodet ja yritysjoukko. 

Tutkimuksessa ei otettu huomioon muita vuosia kuin vuosi 2008 ja 2014. Tutkimus 

ei ottanut esimerkiksi kantaa siihen minä vuonna muutosta on tapahtunut 

vastuuraportoinnissa. Tutkimus käsitteli myöskin melko pientä joukkoa ennalta 

valituilta toimialoilta sekä tietyn kokoluokan yrityksistä. Tutkimus ei nämä rajoitteet 

huomioon ottaen ole yleistettävissä muihin toimialoihin tai laajempaan joukkoon 

yrityksiä. Jatkotutkimuksissa olisi hyvä ottaa huomioon eri toimialoja ja laajentaa 

otosta koskemaan suurempaa määrää yrityksiä. Tämä tutkimus käsittele 
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yritysvastuuraportointia sellaisissa yrityksissä, joissa vastuullisuuden raportointi 

voidaan nähdä valtavan sidosryhmäpaineen ja kilpailun vuoksi enää vain 

näennäisesti vapaaehtoista. Olisikin mielenkiintoista tutkia vastuullisuutta ja siitä 

raportoimista sellaisissa yrityksissä, joissa esimerkiksi ympäristövastuu ei ole 

välttämättä yhtä suuressa painoarvossa (esim. palvelualalla) kuin tämän 

tutkimuksen yrityksissä.  

 

Tulevaisuudessa yhä enemmän tullaan painottamaan myös vastuuraportoinnin 

olennaisuuden käsitteeseen, kuten GRI G4-ohjeisto on jo tuonut vahvemmin esiin. 

Olennaisuuden käsite ei saanut tässä tutkimuksessa painoarvoa, mutta siinä voisi 

nähdä myös jatkotutkimusaiheen. Se, miten erilailla yritykset määrittävät olennaiset 

vastuullisuuden teemat ja miten teemat ovat samankaltaisissa yrityksissä 

yhdenmukaiset. Tutkimuksen voisi toteuttaa saman toimialan yrityksissä 

haastattelujen avulla. Vaikka tutkimukseen valittiin kooltaan samanlaisia yrityksiä ja 

samanlaisilta toimialoilta, oli kuitenkin havaittavissa eroja siinä, mitkä olivat 

olennaisia aiheita raportoida kunkin yrityksen osalta. Tulevaisuudessa uuden 

tutkimuksen voisi rajata koskemaan yrityksiä, joilla on yritysten oman 

olennaisuusarvioinnin mukaan samoja keskeisiä teemoja 

yritysvastuuraportoinnissa ja tutkia niistä raportoimista.  
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