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1 JOHDANTO 

Tunnetun valistusajan yhteiskuntateoreetikon Adam Smithin mukaan vapaita mark-

kinoita ohjaa niin sanottu näkymätön käsi. Näkymättömän käden metaforan kanta-

vana ajatuksena on mekanismi, jonka mukaan yksilö omaa etuaan tavoittelemalla 

toimii myös yhteisön kannalta kokonaisedun mukaisesti. Sama logiikka toimii myös 

yhteiskuntavastuuajattelun ytimenä. Toteuttamalla yhteiskuntavastuuta, yritys voi 

osallistua laajemman hyvän tuottamiseen. Yhteiskuntavastuun toteutuminen on tär-

keä osa yritystoimintaa, sillä yritykset ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa ympäris-

tönsä sekä sidosryhmiensä kanssa. Globaaleja markkinoita ravisuttaneet kriisit, ku-

ten finanssikriisi ja sitä seurannut pitkä taantuma, ovat olleet omiaan vahvistamaan 

yhteiskuntavastuuraportoinnin merkitystä ja yritystoiminnan läpinäkyvyyttä sidos-

ryhmille. Samanaikaisesti teknologian ja sähköisen viestinnän kehittyminen mah-

dollistaa yrityskuvan nopean muuttumisen joko onnistumisten tai epäonnistumisten 

kautta. Yritysvastuuseen investoiminen, sen toteuttaminen ja kommunikoiminen voi-

kin auttaa yritystä parantamaan yrityskuvaansa. Yhteiskuntavastuuinvestointien 

hyötyjä on kuitenkin ollut vaikea osoittaa yksiselitteisesti tutkimuksissa. Näin ollen 

yhteiskuntavastuun raportoinnin vapaaehtoisuudesta johtuen edelleen osa yrityk-

sistä valitsee olla toteuttamatta sitä. Myös kulttuurierot vaikuttavat yhteiskuntavas-

tuun mieltämiseen ja sen toteutumiseen. 

Tässä pro gradu –tutkimuksessa tarkastellaan yhteiskuntavastuuta finanssitoi-

mialalla toimivissa yrityksissä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Yhteis-

kuntavastuu tutkimuskohteena on mielenkiintoinen sen ajankohtaisuuden sekä laa-

jan vaikutuspiirin vuoksi. Yritysten yhteiskuntavastuun toteutuminen vaikuttaa ta-

valla tai toisella suureen osaan meitä kaikkia. 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Yhteiskuntavastuu ilmiönä on puhuttanut tukijoita aktiivisesti 1950-luvulta nykypäi-

vään, vaikka tutkimuksen painopisteet ovatkin eri vuosikymmeninä vaihdelleet. Yri-

tysten olemassaolon tarkoitukseksi on aikojen saatossa esitetty erilaisia käsityksiä. 

Yhtenä esimerkkinä tästä on muun muassa Milton Friedmanin (1970) esittämä nä-
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kökulma, jonka mukaan yrityksen ainoana tehtävänä olisi tuottaa osakkeenomista-

jilleen maksimaalista taloudellista tulosta. Tieteellisessä keskustelussa voiton mak-

simoinnin lisäksi keskusteluun tuotiin pian sen jälkeen myös muita näkökulmia, ku-

ten se, että toiminnan tuli täyttää lain asettamat vaatimukset. (Carroll, 1991; 39) 

Nämä näkemykset on yhdistetty muun muassa Suomen osakeyhtiölaissa, jossa to-

detaan yhtiön toiminnan tarkoituksena olevan voiton tuottaminen osakkeenomista-

jilleen. (Osakeyhtiölaki 624/2006, 5§) Yhteiskuntavastuun käsityksen mukaan yri-

tyksen olemassaolo mahdollistaa yrityksen toimimaan kuitenkin edelleen laajem-

man hyvän, kuin vain voiton maksimoinnin tai juridisten edellytysten täyttymisen 

puolesta. Yhteiskuntavastuu rakentuukin näiden edellä esitettyjen, yrityksen toimin-

nan kannalta perustavanlaatuisten ominaisuuksien lisäksi myös vaikeammin määri-

teltäviin ja mitattaviin ominaisuuksiin, joiden avulla yritys voi toimia hyödyllisesti si-

dosryhmiensä sekä ympäristönsä puolesta.   

Viime vuosikymmeninä kiihtynyt globalisaatio ja yhtiöiden kansainvälistyminen ovat 

tuoneet uusia ulottuvuuksia yhteiskuntavastuun tutkimukseen. Teknologian kehitty-

minen on tuonut tullessaan skaalaetuja, ja yritykset ovat voineet entistä helpommin 

laajentaa toiminta-alueitaan. Talousjärjestelmien kehittyminen on osaltaan tukenut 

yritystoimintojen kehittämistä, sillä länsimainen markkinatalous mahdollistaa liikku-

vuuden suunnitelmatalouksia joustavammin. Globalisaation vuoksi yhteiskunta ra-

joittaa yrityksiä vähemmän kuin aikaisemmin, koska valtioiden lainsäädännöt sekä 

normit eroavat toisistaan. Tästä johtuen yrityksillä on mahdollisuus kiertää niille epä-

edullisia vaatimuksia tavoitellessaan suurempia voittoja. (Falck & Heblich, 2007) 

Yhteiskuntavastuu on väline, jolla tällaiset sidosryhmien ja ympäristön kannalta ris-

tiriitaiset toimintatavat on mahdollista saattaa yhteisön tietoon. Yhteiskuntavastuun 

vapaaehtoisuus tuo kuitenkin omat haasteensa yritysten vertailukelpoisuuteen.  

Yhteiskuntavastuun vaatiminen yrityksiltä on ollut tiiviisti esillä julkisessa keskuste-

lussa ja kiinnostus aihealuetta kohtaan on kasvanut merkittävästi niin johtajien kuin 

tutkijoiden keskuudessa parin viimeisen vuosikymmenen aikana. (Kanninen, 2014; 

Scholtens, 2009; Cheng, Ioannou, Serafeim, 2013) Myös sidosryhmien kiinnostus 

aihetta kohtaan on kasvanut ja osakkeenomistajien on havaittu rohkaisevan yrityk-

siä investoimaan yhteiskuntavastuun toteuttamiseen. Osa yrityksistä onkin panos-

tanut yhteiskuntavastuuseen, mutta samanaikaisesti osa kokee panostusten olevan 
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epäjohdonmukaisia voittojen maksimoinnin näkökulmasta. (McWilliams, & Siegel, 

2000)  

Vaikka yhteiskuntavastuusta ja sen mahdollisesta vaikutuksesta taloudelliseen suo-

rituskykyyn on keskusteltu pitkään, kohtaavat johtajat edelleen McWilliamsin ja Sie-

gelin (2001) mukaan epätietoisuutta koskien yhteiskuntavastuuinvestointien kannat-

tavuutta, sillä tutkimustulokset aiheesta vaihtelevat. Johtajan näkökulmasta jakau-

tunut tieteellinen kenttä muodostaa siis haasteen yhteiskuntavastuutoimiin liittyvien 

investointien perusteluille. Näin ollen johtajat päätyvät usein osakkeenomistajien ar-

von maksimointiin. (McWilliams et al., 2001) McWilliams et al. (2001) havaitsi myös 

yhteiskuntavastuututkimuksissa saatujen tulosten yhteiskuntavastuun ja taloudelli-

sen suorituskyvyn korrelaatiosta olevan epäjohdonmukaisia. Yleisimmin havainnot 

ovat osoittaneet yhteiskuntavastuun toteuttamisen vaikuttavan pitkällä tähtäimellä 

positiivisesti myös yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn. Kuitenkin merkittävä osa 

löydöksistä viittaa myös siihen, että yhteys yhteiskuntavastuun ja taloudellisen suo-

rituskyvyn välillä on negatiivinen tai että muuttujien välistä yhteyttä ei ole. (McWil-

liams et al., 2001; Scholtes, 2008; Orlizky, Schmidt & Rynes, 2003; Heal, 2005) 

Huolimatta tutkimusten vajavaisesta kyvystä osoittaa yhteiskuntavastuun suora yh-

teys taloudelliseen suorituskykyyn, on yhteiskuntavastuuraportoinnin vaade laajen-

tunut. Yhä useammat valtiot ovat luopuneet raportoinnin vapaaehtoisuudesta julkis-

ten yhtiöiden osalta sisällyttäen yhteiskuntavastuuraportoinnin osaksi pakollisia ra-

portointivaateita taloudellisen raportoinnin rinnalle. Kulttuurin on kuitenkin osoitettu 

aikaisemmissa tutkimuksissa olevan eettisten käsitysten muodostumisen kannalta 

merkittävin muuttuja. Näin ollen yhteiskuntavastuun määritelmän tulkinta sekä yh-

teiskuntavastuun soveltaminen voivat vaihdella maittain eri kulttuuriympäristöstä 

johtuen.  (Ho, Wang, & Vitell, 2011) 

1.2 Aikaisemmat tutkimukset ja lähdekirjallisuus 

Yhteiskuntavastuuta on tutkittu laajasti jo usean vuosikymmenen ajan. Tutkimus on 

kuitenkin usein alueellista ja vertailevia tutkimustuloksia eri maanosien välillä on 

verrattain vähän. Tämä tutkimus osallistuu yhteiskuntavastuuta koskevaan keskus-

teluun tarkastelemalla eroja yhteiskuntavastuussa Euroopan, Aasian ja Pohjois-

Amerikan välillä. 
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Yhteiskuntavastuun historian moderni tutkimus sai alkunsa 1950-luvulla, jolloin jul-

kaistiin Bowenin (1953) teos ”Social Responsibilities of a Businessman”, jossa kä-

site määriteltiin ensimmäistä kertaa. Käsitteen määritelmät laajentuivat merkittävästi 

seuraavina vuosikymmeninä, mutta keskustelu nojasi edelleen vahvasti Bowenin 

asettamaan kehykseen. 1960-luvulla tieteellistä määritelmää kehitti edelleen Davis 

(1960), joka yhdisti yhteiskuntavastuun liikkeenjohdon kontekstiin sekä sen pitkällä 

aikavälillä tuottamaan taloudelliseen hyötyyn yritykselle. McGuire (1963) lisäsi kä-

sitteen tulkintaan juridisen näkökulman ja totesi yrityksen vastuun ulottuvan lain 

asettamia velvoitteita pidemmälle. 1970-luvulla määritelmä yhteiskuntavastuusta 

profiloitui laajemmin ja Johnson (1971) oli ensimmäinen, joka viittasi yhteiskunta-

vastuun sisältävän myös sidosryhmälähtöisen näkökulman. 1980-luvulla empiirinen 

tutkimus korostui ja yhteiskuntavastuun tutkimus laajentui muun muassa yritysten 

sosiaaliseen suoriutumiseen (Corporate social performance), sidosryhmäteoriaan 

(stakeholder theory) sekä liiketoimintaetiikkateoriaan (business ethics theory). Seu-

raavalla vuosikymmenellä tutkimus ei tuonut uusia määritelmiä yhteiskuntavastuun 

runkoon, mutta painottui edelleen sen vaihtoehtoisten teemojen kuten yrityskansa-

laisuuden (corporate citizenschip) tutkimukseen.  (Carroll, 1999; Dahlsrud, 2006) 

Yhteiskuntavastuututkimuksen syventyessä tutkimuksista on muodostunut yksityis-

kohtaisempia ja yksittäisiin aihealueisiin syvällisemmin perehtyviä. Orlizky, Schmidt 

ja Rynes (2003) esittävät, että liiketoimintaorganisaation suorituskykyyn vaikuttaa 

sen strategia sekä toimet markkinoilla ja niiden ulkopuolisessa ympäristössä. Yh-

teiskuntavastuun näkökulmasta oleellista on markkinoiden ulkopuolinen ympäristö. 

Yrityksen strategia sekä markkinatoimet ovat yhteiskuntavastuun kannalta toissijai-

sia. Markkinoiden ulkopuolisena ympäristönä voidaan käsittää Orlizky et al. (2003) 

mukaan nimenomaisesti yhteiskuntavastuun piiriin ulottuvat toimet, jotka eivät ole 

suoran juridisen sääntelyn piirissä. Ilman yhteneväistä sääntelyä ja normistoa, muo-

dostuu yhteiskuntavastuun piiriin katsottavista toimenpiteistä monimuotoisia ja käy-

tännöistä epäyhtenäisiä. 

Yhteiskuntavastuututkimukseen on muodostunut erilaisia suuntauksia, jotka keskit-

tyvät yhteiskuntavastuun eri ominaisuuksiin tutkimalla yhteiskuntavastuun toteutu-

mista. Ensimmäisessä tutkimus painottuu yhteiskuntavastuun ja taloudellisen suo-
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rituskyvyn väliseen yhteyteen. Kasvavan tutkimusaineiston perusteella yhteiskunta-

vastuun toteuttamisella sekä taloudellisella suorituskyvyllä on positiivinen yhteys, 

mutta konsensusta niiden välisestä yhteydestä ei ole täysin saavutettu. (Orlizky et 

al., 2003; Scholtens, 2009; Ho et al., 2011) Scholtensin (2008) havaintojen perus-

teella vaikuttaa siltä, että positiivinen yhteys yhteiskuntavastuun ja taloudellisen 

suorituskyvyn välillä on negatiivista yhteyttä merkittävämpi. Neutraalin yhteyden 

sekä ristiriitaisten tulosten määrä on kuitenkin edelleen huomattava. (Scholtens, 

2009) 

Toisessa tutkimussuuntauksessa yhteiskuntavastuututkimus perustuu suoritusindi-

kaattoreihin. Suoritusindikaattoreita ovat esimerkiksi 1) osakkeenomistajien valveu-

tuneisuuden havainnointi suhteessa siihen, miten yrityksen yhteiskuntavastuun to-

teuttaminen vaikuttaa heidän uskomuksiinsa ja asenteisiinsa yritystä kohtaan, 2) 

kuluttajien käsitys yrityksen yhteiskuntavastuusta ja sen vaikutuksesta heidän luot-

tamukseensa yritystä kohtaan, 3) yhteiskuntavastuun vaikutus asiakastyytyväisyy-

teen ja 4) yrityksen arvoon ja maineeseen. (Ho et al., 2011) 

Kolmas tutkimussuuntaus on yhteiskuntavastuun erojen tutkiminen valtioiden välillä. 

Tutkimussuuntaus tarkastelee kansakuntien eroja esimerkiksi siinä ovatko 

yhteiskuntavastuuta suorittavien yritysten sidosryhmät halukkaita omilla toimillaan 

tukemaan tällaisia yrityksiä. Tutkimuksissa on havaittu eurooppalaisten kuluttajien 

olevan yhdysvaltalaisia kuluttajia halukkaampia muuttamaan kulutuskäyttäyty-

mistään, mikäli yritys toteuttaa ansioituneesti yhteiskuntavastuuta. Kansakuntien 

välisiä eroja tällaisissa halukkuuksissa tukea yhteiskuntavastuun toteutumista, on 

selitetty muun muassa kulttuurisilla ja filosofisilla eroilla kansakuntien välillä. (Ho et 

al., 2011) 

Vaikka useissa tutkimuksissa tunnistetaan yhteiskuntavastuun toteuttamisen sekä 

kulttuurin välinen yhteys, empiiristä tutkimusta aiheesta on verrattain vähän. Tutki-

musten niukkuuden taustalla on Ho et al. (2011) mukaan ensinnäkin se, että vaikka 

yhteiskuntavastuun toteuttaminen tunnistetaan moniulotteiseksi kokonaisuudeksi, 

tutkimukset käsittelevät usein vain sen yhtä osa-aluetta, kuten vaikutusta yhteisöön. 

Toisekseen Ho et al. (2011) mukaan yhteiskuntavastuun toteutumista implementoi-
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daan ja tutkitaan vain yhdellä toimialalla, tai alueella. Tässä tutkimuksessa tarkastel-

laan tästä johtuen yhteiskuntavastuun merkitystä kolmella eri maantieteellisellä 

alueella.  

1.3 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yhteiskuntavastuusuoriutumista finanssitoi-

mialan yrityksissä eri maantieteellisillä alueilla. Tutkimuksessa kuvataan yhteiskun-

tavastuuta sen määritelmien ja ominaispiirteiden avulla. Yhteiskuntavastuusuoriutu-

mista tarkastellaan valituilla osa-alueilla ja vertaillaan näiden tuloksia eri maantie-

teellisten alueiden välillä.  

Yhteiskuntavastuusuoriutumisen perustana tässä tutkimuksessa käytetään tunnet-

tuihin alan teoreettisiin malleihin sekä viitekehyksiin perustuvia malleja. Eroja yh-

teiskuntavastuusuoriutumisessa kartoitetaan tutkimalla aluksi yhteiskuntavastuu-

suoriutumisen eroja eri yhteiskuntavastuun osa-alueilla valittujen maanosien Euroo-

pan, Aasian ja Pohjois-Amerikan välillä. Tämän jälkeen yhteiskuntavastuusuoriutu-

mista verrataan ja analysoidaan eri maanosien sisällä. Tutkittavat yhteiskuntavas-

tuuosa-alueet ovat yhteisö, ympäristö, työntekijät ja hallinto. Jaottelu perustuu kan-

sainvälisen yhteiskuntavastuuportaali CSRHUB:n yhteiskuntavastuuluokituksiin. 

Yhteiskuntavastuuosa-alueita tutkitaan CSRHUB-tietokannan datan avulla. 

Tutkimuskysymykset on jaettu kahteen osaan. Päätutkimusongelma tarkastelee yh-

teiskuntavastuusuoriutumista finanssitoimialan yrityksissä eri maantieteellisillä alu-

eilla: 

1. Miten finanssitoimialan yritysten yhteiskuntavastuusuoriutuminen eroaa Eu-

roopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa? 

Alatutkimusongelmilla pyritään puolestaan selvittämään eroja yhteiskuntavastuu-

suoriutumisessa finanssitoimialan yrityksissä yhteiskuntavastuun eri osa-alueiden 

näkökulmasta: 

2. Minkälaisia eroja yhteiskuntavastuusuoriutumisessa finanssitoimialalla on 

Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa 

a. yhteisön 
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b. ympäristön 

c. työntekijöiden 

d. hallinnon 

välillä? 

Tutkimuksen kohderyhmä on rajattu finanssitoimialan yrityksiin. Finanssitoimiala lin-

kittyy myös ajankohtaiseen teemaan, vastuulliseen sijoittamiseen. Toimialan vas-

tuullisuus ja sijoittajanäkökulma käsittelevät ennen kaikkea sitä, joutuuko vastuulli-

nen sijoittaja tinkimään sijoitusten tuotosta, millä perusteella sijoituskohdetta pide-

tään eettisenä tai epäeettisenä, miten vastuullisuusasioita voidaan raportoida ja mi-

ten ne käytännössä nivoutuvat osaksi finanssitoimijan toimintaa sekä strategiaa. 

(Hammarsten, 2016) Kun yritykset eivät pysy ihmisen arvojen muutosten tahdissa 

ja toimivat vain lain kirjaimen mukaan, nousevat yhteiskuntavastuukysymykset 

myös julkiseen keskusteluun. Kotimaassa puhutti vuonna 2016 Nordean Private 

Bankingin hoidossa ollut sijoitusvarallisuus, joka oli kanavoitu yhtiöihin, jotka sijait-

sivat veroparatiisiksi luonnehditussa Panamassa. Tämän seurauksena Nordea jou-

tui pitkään mediakäsittelyyn, sillä yleisön kuva yrityksen avoimuudesta sekä lä-

pinäkyvyydestä ja sen mukana luottamus yritykseen heikkeni. (Arola, 2016; Pietiläi-

nen, 2016)  

Finanssitoimialan tarkastelu on mielekästä siihen liittyvän ajankohtaisen vastuulli-

suuskeskustelun lisäksi myös siksi, että toimialan liiketoimintamalli mahdollistaa riit-

tävän yhdenmukaisen ja laajan vertailujoukon maantieteellisestä alueesta riippu-

matta. Maantieteellisesti tutkimuskenttä on rajattu kolmeen tarkasteltavaan aluee-

seen; Eurooppaan, Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan. Maantieteellisen rajauksen pe-

rustana on merkittävimpien finanssikeskittymien sijoittuminen näille maantieteelli-

sille alueille. Tutkimuksen empiirinen osuus pyrkii selvittämään tutkimuskysymysten 

avulla mahdollisia eroja yhteiskuntavastuullisuuden toteutumisessa valituilla osa-

aluilla ja maantieteellisillä aluilla. Tutkimuksen empiirisessä osiossa ei pyritä kuiten-

kaan selvittämään erojen taustalla vaikuttavia syitä. Näitä käsitellään ainoastaan 

teoreettisesta näkökulmasta. 



14 

 

1.4 Teoreettinen viitekehys  

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu yritysvastuuseen liittyvästä 

kirjallisuudesta. Tutkimuksen perustana käytetty teoria on painottunut yhteiskunta-

vastuun ja sen eri osa-alueiden jäsentämiseen. Aikaisempien tutkimusten perus-

teella voidaan todeta, että yhteiskuntavastuullinen toiminta edellyttää usean eri nä-

kökulman huomioonottamista.  

Yhteiskuntavastuuajattelun taustalla vaikuttaa Maslowin (1943) tarvehierarkian vii-

tekehys. Vaikka Maslow lähestyykin asiaa psykologisten tarpeiden näkökulmasta, 

ovat vastaavat periaatteet sovellettavissa yritysmaailmaan ja yhteiskuntavastuu-

seen. Maslowin mukaan ihmisten on ensin täytettävä fysiologiset ja turvallisuuden 

tarpeensa ennen kuin yksilö voi edetä hierarkiassa ylempiin yhteenkuuluvuuden, 

arvostuksen ja itsensä toteuttamisen tarpeisiin.  

Carroll (1979) on soveltanut omassa yhteiskuntavastuututkimuksessaan Maslowin 

tarvehierarkiaa yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Carrollin näkemyksen mukaan 

yhteiskuntavastuuta tulee käsitellä siten, että koko yritysvastuun kirjo tulee otetuksi 

huomioon. Kattavan yritysvastuukokonaisuuden aikaansaamiseksi tulee Carrollin 

mukaan huomioida niin taloudelliset, juridiset, eettiset ja hyväntekeväisyysnäkökul-

mat. (Carroll, 1979; 40) Tämän perusteella Tuzzolino ja Armandi (1981) rakensivat 

organisationaalisen tarvehierarkian. (Carroll, 1999. 285) Kuten Maslowin tarve-

hierarkiassa, myös yhteiskuntavastuu rakentuu eri osa-alueiden varaan. Niistä yri-

tyksen toiminnan jatkuvuuden kannalta merkittävimpien tulee olla ensin täytettynä, 

ennen kuin yritys voi siirtyä toteuttamaan yhteiskuntavastuun seuraavaa tasoa. Ku-

viossa 1 esitellään yhteiskuntavastuupyramidi, joka havainnollistaa yhteiskuntavas-

tuun osa-alueiden merkityksellisyyttä yritystoiminnassa. Yhteiskuntavastuupyrami-

din tärkein pala onkin sen alin kerros, sillä kaikki muut osa-alueet nojaavat siihen. 

(Carroll, 1991)  
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Kuvio 11: Yhteiskuntavastuupyramidi (Mukaillen Carroll, 1991) 

 

Pyramidin perustan muodostavat taloudelliset velvoitteet. Carrollin teorian mukaan 

keskeistä yhteiskuntavastuun toteuttamisessa on, että yrityksen taloudelliset vel-

voitteet ovat hoidetut, sillä se on perustana muiden toimintojen mahdollistumiselle. 

Taloudellisen perustan muodostaa tuotteet, jotka ovat markkinoilla kilpailukykyisiä 

ja tuottavat yritykselle tulosta. Tuloksen tuottamisen ei kuitenkaan katsota oleva yri-

tyksen ainoa tehtävä, toisin kuin Milton Friedmanin (1970) esittämässä voiton mak-

simoinnin teoriassa. (Carrol, 1991; Knox & Maklan. 2004). Tappiollisesti toimivan ja 

kannattamattoman yrityksen edellytykset toimintaan pitkällä aikavälillä ovat kuiten-

kin heikot. Vakavaraisen yhtiön on mahdollista toimia tappiollisena määrätty aika-

väli, mutta ilman osakkeenomistajien lisäpanostusta yhtiö ei lopulta kykene enää 

suoriutumaan velvoitteistaan. Näin ollen taloudellisen tuottavuuden saavuttaminen 

ja taloudellisen vastuun kantaminen on yhteiskuntavastuun toteuttamista yritykselle 

itselleen, mutta ennen kaikkea sen osakkeenomistajille.  
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Seuraavaksi tärkeimpänä elementtinä pyramidissa on juridinen vastuu, jonka mah-

dollistaa yrityksen toiminnan vallitsevien lakien ja normien puitteissa. Laki on yhteis-

kunnan määritelmä oikeasta ja väärästä. Taloudellisesti kannattava, lainmukainen 

toimintamalli mahdollistaa liiketoiminnan jatkuvuuden. (Carroll, 1991) Yrityksellä on 

teoreettiset mahdollisuudet toimia kuitenkin myös lainvastaisesti, joten lainkuuliai-

suus ei ole samalla tavoin perustavanlaatuinen ominaisuus liiketoiminnalle kuin kan-

nattavuus. Esimerkkinä tästä on varsin kannattavastikin toimivat yritykset ja yhteisöt 

sellaisilla toimialoilla, jotka ovat kriminalisoituja, kuten huumekauppa ja siinä liikku-

vat massiiviset rahavirrat. Liiketoimintamalli itsessään voi myös olla lainmukainen, 

mutta liiketoiminnassa voidaan kiertää jotain tiettyä lakia tai velvoitetta, kuten vero-

tusta, jolloin puhutaan harmaasta taloudesta.  

Eettisen vastuun vaikutus ulottuu kirjattua lakia pidemmälle sisältäen yhteiskunnan 

vaatimien standardien ja odotusten täyttämistä. Sen mukaisesti yrityksen tulee toi-

mia, kuten on oikein ja reilusti, välttäen haitan aiheuttamista. Eettinen vastuu sisäl-

tää nimenomaan sidosryhmänäkökulman ja kannustaa toimimaan moraalisesti oi-

kein lain kirjainta pidemmälle. (Carroll, 1991) Eettisen vastuun toteutumisen arvioi-

minen on edellisiä tasoja haastavampaa, sillä sen mittaaminen ei perustu objektiivi-

siin muuttujiin vaan pikemminkin subjektiivisiin näkökulmiin. Osa yrityksistä voi esi-

merkiksi luopua eläinkokeista ja saavuttaa näin eettistä lisäarvoa yhteiskuntavas-

tuullisella toiminnallaan. Toisaalta moniin liiketoimintoihin, kuten öljyalalle, liittyy on-

gelmakohtia, joita yhtiö ei voi yksittäisillä toimilla yhteiskuntavastuun nimissä rat-

kaista.  

Pyramidin ylin kerros rakentuu hyväntekeväisyyteen ja vapaaehtoisuuteen perustu-

vasta toiminnasta. Toisin kuin eettisen elementin, jonka toimintaa moraali pitkälti 

määrittää, hyväntekeväisyyselementin katsotaan tuottavan lähinnä lisäarvoa yrityk-

sen toimintaan sen sitä toteutettaessa, mutta ei leimaa yhtiötä, mikäli vapaaehtoista 

toimintaa ei tehdä. Sen perusteella yritys osallistuu yhteisön toimintaan parantaen 

sen laatua. Se on yrityksen toiminnan kannalta kuitenkin pyramidin elementeistä 

merkitykseltään vähäisin. (Carroll, 1991) Vastuuta yhtiö voi toteuttaa olemalla hyvä 

yrityskansalainen. Yritykset toteuttavat vapaaehtoista hyväntekeväisyystyötä esi-

merkiksi lahjoituksin yhteiskunnallisesti merkittäviin kohteisiin.  
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Yhteiskuntavastuututkimuksessa viitekehyksenä on Carrollin (1991) esittämän yh-

teiskuntavastuupyramidin lisäksi käytetty lukuisia muita laajasti tunnettuja teoreetti-

sia malleja, kuten agenttiteoriaa. Agenttiteorialla on selitetty yhteiskuntavastuun 

merkitystä eri ryhmien intressiristiriitojen vuoksi. Johdon ja omistajien eriävät näke-

mykset yrityksen päämäärissä voivat aiheuttaa konfliktin. (Scholtens, 2009. 46; 

McWilliams et al., 2001) 

Toinen merkittävä yhteiskuntavastuututkimukseen vaikuttanut teoreettinen viiteke-

hys on sidosryhmäteoria, jossa todetaan yrityksillä olevan useita olennaisia suhteita 

eli sidosryhmiä. Teoriassa todetaan näiden sidosryhmien sekä vaikuttavan yrityksiin 

että olevan niiden vaikutuksen alaisena. (Scholtens, 2009. 46; McWilliams et al., 

2001) Yhteiskuntavastuuta käsitteleville tutkimusaineistoille on kuitenkin ominaista, 

että ne tunnistavat yhteiskuntavastuun muodostuvan useasta eri osa-alueesta ja 

toisaalta yrityksen toimintojen vaikuttavan laajasti myös oman välittömän vaikutus-

piirinsä ulkopuolelle. 

1.5 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto 

Kappaleessa 1.3 asetettujen tutkimustavoitteiden mukaisesti tutkimuksessa on tar-

koitus selvittää eroja yhteiskuntavastuusuoriutumisen viidellä eri osa-alueella sekä 

näiden eroavaisuuksia kolmella eri maantieteellisellä alueella. Empiirinen tutkimus 

suoritetaan aineiston muodosta johtuen kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuk-

sena. Aineiston oletettua normaalijakaumaa testataan Kolmogorov-Smirnovin yh-

teensopivuustestillä. Lisäksi otosten eroavaisuuksia tarkastellaan valittujen tunnus-

lukujen avulla. Tutkimus on toteutettu kuvailevana eli deskriptiivisenä tutkimuksena, 

joka on empiirisen tutkimuksen perusmuoto. (Heikkilä, 2014) 

Kvantitatiivinen tutkimus aloitettiin Heikkilän (2014) määrittelemien tutkimusvaihei-

den mukaisesti tutkimusongelman määrittämisellä ja tutkimuskysymyksien muodos-

tamisella. Sen jälkeen siirryttiin laatimaan tutkimussuunnitelmaa saman aikaisesti 

kun perehdyttiin aihepiirin kirjallisuuteen ja tieteellisiin tutkimuksiin. Teoreettisen kir-

jallisuuskatsauksen valmistuttua tutkimusprosessi eteni tietojen keräämisen. Ai-

neisto kerättiin verkkoalustalla toimivasta kansainvälisestä tietokannasta CSRHUB 

– Sustainability Management Tools:sta. Aineisto muutettiin Microsoft Excel –tauluk-

kolaskentaohjelmalla laskentataulukoiksi käsittelyä varten. 
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Aineiston tilastokäsittelyn välineeksi valittiin IBM SPSS Statistics sekä Microsoft Ex-

celin analyysityökalut. Ohjelmat valikoituivat käytettäväksi niiden saatavuuden sekä 

ominaisuuksien vuoksi. Excelin kaaviovalikoima todettiin monipuoliseksi. Lisäksi oh-

jelma mahdollistaa tilastollisen apuohjelmien eli analyysityökalujen avulla tunnuslu-

kujen laaja-alaisen muodostuksen ja käsittelyn. Tilastollisten testien suorittamisessa 

SPSS-ohjelmisto oli monipuolisempi kuin Excel. Aineistoa käsiteltiin analyysityöka-

lujen avulla. Kirjallisen analyysin tueksi piirrettiin kuvaajat taulukkolaskentaohjel-

massa. Tulokset on raportoitu ja johtopäätökset esitetty luvussa 5. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen haasteeksi muodostuivat ongelmat aineiston hankin-

nassa. Vaikka yhteiskuntavastuun mittaaminen ja sen arvon määrittäminen onnis-

tuivat hyvin CSRHUB:n muodostamalla rating-mallilla, joka perustui yritysten pistey-

tykseen, saatu data yrityksistä oli varsin suppea ja lähestymiskulma jäi näin ollen 

kapeaksi.  

1.6 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu kuudessa pääteemasta; johdannosta, kirjallisuuskatsauksesta, 

empiriaosuudesta, tutkimustulosten analysoinnista, johtopäätöksistä ja yhteenve-

dosta. Tutkimus on rakennettu kvantitatiivisen tutkimusprosessin vaiheiden mukai-

sesti, ks. kuvio 2. 

 

Kuvio 12: Kvantitatiivisen tutkimusprosessin vaiheet (Mukaillen Heikkilä, 2014) 
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Ensimmäisessä johdantoluvussa lukija perehdytetään aiheeseen. Luku käsittelee 

tutkimuksen taustaa, aikaisempia tutkimuksia sekä lähdekirjallisuutta. Luvussa 

määritellään myös tutkimuksen tavoitteet, asetetaan tutkimuskysymykset sekä raja-

taan tutkimuksen aihealue. Luvussa määritetään kuvion 2 mukaisesti tutkimuson-

gelma sekä perehdytään aikaisempiin tutkimuksiin. Teoreettisen viitekehyksen esit-

tely tärkeimpine käsitteineen muodostaa luvun keskeisen osan. Tutkimusmene-

telmä ja –aineisto puolestaan perehdyttää tutkimuksen metodisiin ratkaisuihin, mi-

ten työssä edettiin ja miten aineistoa hyödynnettiin empiiristä tutkimusta varten en-

nen kokonaisuuden rakenteen kuvaamista.  

Luku 2 kartoittaa tutkimuksen teoreettisen osuuden. Sen avulla esitellään keskei-

simmät käsitteet, määritellään yhteiskuntavastuu sekä esitellään merkityksellisisä 

malleja tutkimuksen taustalla. Luvussa käsitellään yhteiskuntavastuuta sen positii-

visten ja negatiivisten vaikutusten näkökulmasta. Luvussa tarkastellaan yhteiskun-

tavastuuta valittu finanssitoimialan ja sen erityispiireet huomioiden. Lisäksi pereh-

dytään sidosryhmiin ja niiden merkitykseen. Siinä tutustutaan myös yhteiskuntavas-

tuun raportoinnin ja mittaamisen menetelmiin. 

Luku 3 sisältää empiirisen osuuden, jossa tutkimusprosessia käsitellään ja kuvataan 

tarkemmin. Siinä perehdytään tutkimuksen lähdeaineistoon ja sen rajoitteisiin. Ai-

neiston kuvaamisen lisäksi siinä perehdytään tutkimukseen vaikuttaneisiin muuttu-

jiin. Luvussa kuvataan myös tutkimusaineiston keruu ja sisältö, kuvion 2 kolmannen 

vaiheen mukaisesti. Luvussa keskustellaan lopuksi tutkimuksen lähtökohdista sekä 

oletuksista. Tämän jälkeen aineiston perusteella kerätyt havainnot käsitellään ja 

analysoidaan luvussa 4.  

Tulokset raportoidaan Heikkilän (2014) tutkimusprosessin vaiheiden mukaisesti, ku-

ten kuviossa 2. Lopuksi esitetään tutkielman johtopäätökset muodostetun analyysin 

perusteella. Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan sekä keskustellaan mahdolli-

sista jatkotutkimuskohteista. Viimeisessä luvussa tehdään myös yhteenveto tutki-

muksesta.  
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2 YHTEISKUNTAVASTUU JA SEN ULOTTUVUUDET  

Tutkimuksista on saatu vahvoja näyttöjä siitä, että useat kuluttajat arvostavat yhteis-

kuntavastuuominaisuuksia yrityksissä. (Heal, 2005, 337; McWilliams et al., 2001) 

Taustalla vaikuttaa taloustieteen yksityinen ja yhteiskunnallinen rajakustannus. Ti-

lanteita, joissa yrityksen toiminta aiheuttaa sidosryhmille joko hyötyä tai haittaa, kut-

sutaan ulkoisvaikutuksiksi. Ulkoisvaikutukset voivat olla joko negatiivisia, kuten 

saasteiden tuottaminen tai positiivisia, kuten tiedon tuottaminen. Ulkoisvaikutukset 

ovat perimiltään toimia, joissa yrityksen sellaisten valintojen lopputulemana, joiden 

ei ole ollut tarkoitus vaikuttaa toisiin, tuotetaan kuitenkin muille vaikutuksia, eikä vai-

kutukseen liity hintaa tai korvausta. (Martikainen & Kauppi, 2016; Gillespie, 2014) 

Yhteiskuntavastuuajattelu on viety tästä askelta pidemmälle, sillä siihen liittyy olen-

naisesti yrityksen tiedostettu tahtotila toimia sosiaalisen vastuun kantajana. Yhteis-

kuntavastuu on lisäksi merkityksellinen lähes kaikille toimijoille, sillä niiden yritysten 

määrä, joilla ei ole merkittäviä ulkoisvaikutuksia, on pieni. Ulkoisvaikutuksiin lisäar-

voa voidaan tuottaa varmistamalla lain kirjainta pidemmälle viety näkymätön ohjaus 

yhteisen hyvän tuottamiseksi eli yhteisuntavastuun kantamiseksi. Yhteiskuntavas-

tuu voi myös palvella parantamalla yrityksen tuottavuutta ja suojata maineriskejä 

vastaan. Yhteiskuntavastuusta ja sen toteuttamisesta muodostuu näin ollen oleelli-

nen tekijä suurimman osan yritysten toiminnassa. (Heal, 2005, 337; McWilliams et 

al., 2001)  

Tässä luvussa perehdytään yhteiskuntavastuun kannalta oleellisiin malleihin ja esi-

tellään tutkijoiden sekä yhteiskunnallisten instituutioiden määritelmiä yhteiskunta-

vastuusta. Lisäksi pohditaan yhteiskuntavastuun paradoksia sekä raportoinnin ja 

mittaamisen haasteita. Luvussa syvennytään myös yhteiskuntavastuun taloudelli-

seen näkökulmaan, finanssitoimialan erityispiirteisiin, sidosryhmien merkitykseen 

sekä kulttuurin ja maantieteelliseen ympäristöön, jotka nousevat tutkimuksen kan-

nalta merkittävään asemaan.  

2.1 Yhteiskuntavastuun mallit ja määritelmät 

Huolimatta laaja-alaisesta tutkimuksesta useamman vuosikymmenen ajan, yhteis-

kuntavastuuta on vaikea määritellä selkeästi ja puolueettomasti. Mahdollisesti tun-
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netuin määritelmätutkimuksista on Carrollin (1999) kirjallisuuskatsaus akateemi-

sesta kirjallisuudesta. Haastattelujen muodossa toteutetuissa metodologisissa lä-

hestymistavoissa tutkijat, kuten Azer (2002) sekä Johnston ja Betson (2005) havait-

sivat, että kohderyhmien, kuten yritysjohtajien, oli haastavaa muodostaa selkeä 

määritelmä yhteiskuntavastuusta. Teoreettisten päätelmien kautta aihetta lähesty-

neet tutkijat Van Marrevijk (2003) sekä Matten ja Crane (2005) katsovat määritelmiä 

uusista näkökulmista kuten yrityskansalaisuuden ja lingvistisen uudelleen nimeämi-

sen (corporate societal accountability) avulla, mutta törmäävät kuitenkin lähtökoh-

taan, jossa yhteiskuntavastuuta käsitellään sosiaalisena rakenteena. (Dahlsrud, 

2006) 

Dahlsrud (2006) lähestyy yhteiskuntavastuun määritelmää sen merkityksellisyyden 

näkökulmasta. Useammin käytetyn määritelmän merkityksellisyyden katsotaan ole-

van suurempi, kuin harvemmin käytetyn. Merkityksellisyyden mittarina käytetään 

määritelmän esiintymäfrekvenssiä hakukonepalvelu Googlessa. (Dahlsrud, 2006) 

Dahlsrud (2006) tuo Carrollin (1979) esittämään malliin kolmiulotteisesta yhteiskun-

tavastuusta lisäulottuvuuksia. Mallin mukaan yhteiskuntavastuun määritelmissä 

toistuu viisi ulottuvuutta; ympäristöulottuvuus, sosiaalinen ulottuvuus, taloudellinen 

ulottuvuus, sidosryhmäulottuvuus sekä vapaaehtoisuusulottuvuus.  Ympäristöulot-

tuvuudella tarkoitetaan liiketoimintoihin ja sen luonnolliseen ympäristöön yhdistettä-

vää huolehtimisvelvollisuutta, esimerkiksi ympäristön saastumattomuudesta. Sosi-

aalisella ulottuvuudella puolestaan tarkoitetaan yrityksen ja yhteiskunnan suhdetta 

siten, että yritys osallistuu paremman yhteiskunnan muodostamiseen integroimalla 

yhteisön tarpeita osaksi liiketoimintaansa. Taloudellinen ulottuvuus kuvaa sosio-

ekonomisia tai taloudellisia näkökulmia yhdistäen yhteiskuntavastuun ja taloudelli-

sen suorituskyvyn. Sidosryhmäulottuvuus tuo esille kanssakäymisen sidosryhmien 

kuten työntekijöiden, osakkeenomistajien, asiakkaiden ja tavarantoimittajien 

kanssa. Vapaaehtoisulottuvuus muodostuu kokonaan lainsääntelyn ulkopuolelle ja 

perustuu ennen kaikkea eettisiin arvoihin.  

Yhteiskuntavastuusta on useita määritelmiä, joissa käytetään Dahlsrudin esittämiä 

viittä ulottuvuutta. Dahlsrudin tutkimuksen mukaan merkittävyydeltään suurin viit-

tausten määrällä arvioituna on Euroopan komission (2001) määritelmä: ”A concept 
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whereby companies integrate social and environmental concerns in their business 

operations and in their interaction with their stakeholders on voluntary basis”. 

(Dahlsrud, 2006) 

Yhteiskuntavastuun akateemisissa määritelmissä toistuu samoja ulottuvuuksia, joita 

Carroll (1999) ja Dahlsrud (2006) ovat esittäneet tutkimuksissaan. Määritelmissä 

korostuu usein jokin elementti, kuten taloudellinen, juridinen tai sosiaalinen ulottu-

vuus seuraavissa. Vuonna 1960 Davis määritteli yhteiskuntavastuun olevan niitä lii-

ketoimintapäätöksiä ja toimia, jotka tehdään vähintään osittain muista syistä, kuin 

yrityksen suoran taloudellisen tai teknisen kiinnostuksen vuoksi. (Davis 1960, Car-

roll, 1979 mukaan) Davisin määritelmä tukeutuu vahvasti taloudelliseen ulottuvuu-

teen, joka on myös Carrollin pyramidin perusta. Sen seuraavan juridisen tason olen-

naisuus on esillä yhteiskuntavastuun määritelmässä, jossa yhteiskuntavastuun on 

katsottu olevan myös niitä toimia, jotka tuottavat yhteisöllistä hyvää enemmän kuin 

yrityksen intressi tai laki edellyttäisi. (McWilliams et al., 2001, 117)  

OECD:n määritelmän mukaan yhteiskuntavastuu on puolestaan yhteinen pää-

määrä, jolla kannustetaan monikansallisten yhtiöiden positiivista kontribuutiota ta-

louteen, ympäristöön ja yhteisöön, vähentääkseen niitä haittavaikutuksia, joita nii-

den liiketoiminta saattaa tuottaa. (OECD, Heal, 2005 mukaan) Kyseinen päämäärä 

yhdistelee useita yhteiskuntavastuun ulottuvuuksia, mutta painottaa etenkin moni-

kansallisten yhtiöiden roolia sekä yrityksen omaa, lain yläpuolelle ulottuvaa vapaa-

ehtoista vastuuta.  

Yhteiskuntavastuun määritelmien painopisteet ovat vaihdelleet aikakausittain ja ke-

hittyneet sekä muovautuneet tutkijoiden mukana. (Carroll, 1991) Tuoreemmissa tut-

kimuksissa yhteiskuntavastuu näyttäytyy yhä monimuotoisempana kokonaisuu-

tena. Kanjin ja Chopran (2010) mukaan yhteiskuntavastuun määritelmä muodostuu 

sosiaalista vastuuta korostamalla. Yrityksen on sitouduttava eettisiin käytäntöihin, 

jotka parantavat työllisyyttä ja työpaikkaolosuhteita. Yrityksen tulee lisäksi olla mu-

kana rakentamassa paikallisia yhteisöjä sekä kommunikoida niiden kanssa menet-

telytavoistaan, joilla on yhteisön kannalta merkitystä. Yhteiskuntavastuuta toteut-

taakseen yrityksen tulee myös sijoittaa infrastruktuuriin, edistää ympäristön suojelua 
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ja osallistua hyvän hallintotavan mukaisesti talouden kehittämiseen. (Kanji et al., 

2010, 120) 

2.2 Raportointi ja mittaaminen 

Tutkijoiden, kuten de Colle, Henriques ja Sarasvathy (2012) mukaan rinnakkaisia ja 

uusia yhteiskuntavastuustandardeja on kehitetty viimeisten vuosikymmenten aikana 

jo niin paljon, että yhteiskuntavastuustandardit aiheuttavat niin hyviä kuin huonoja-

kin lopputulemia. Näin ollen standardeja kehitettäessä tulisi olla enemmän tietoinen 

niiden positiivisten vaikutusten lisäksi myös negatiivisista käänteisvaikutuksista. (de 

Colle et al., 2012) 

de Colle et al. (2012) mainitsemat negatiiviset käänteisvaikutukset voivat ilmetä har-

haanjohtavina mittaustuloksina, yksilön vastuun rapautumisena, jolloin yksilön ar-

vostelukyky väistyy ohjeiden ja sääntöjen tieltä, sekä sisäänpäin kääntyneinä toi-

mintamalleina sidosryhmäajattelun sijaan. Raportoinnin vaihtelevat standardit muo-

dostavat esteitä kaupankäynnille ja luovat myös transaktiokustannuksia. Raportoin-

nin eroavaisuudet vaikuttavat myös päätöksentekijöiden tiedonsaantiin. Taloudelli-

sen raportoinnin ja kirjanpitostandardien yhtenäistäminen onkin asetettu tavoitteeksi 

IASB:ssa (International Accounting Standards Board) FASB:ssa (US Financial Ac-

counting Standards Board) ja useissa kansallisissa sääntelyviranomaisissa, jotta 

edellä mainittuja haasteita voitaisiin karttaa. (Tschopp & Nastanski, 2014)  

Yhteiskuntavastuuraportointi on lisääntynyt viimeisen parin vuosikymmenen aikana, 

jolloin useat yritykset ovat taloudellisen raportoinnin ohella alkaneet raportoida so-

siaalisista, eettisistä ja ympäristökäytännöistään. (Scholtens, 2009. 46) Kuten talou-

dellisen raportoinnin, niin yhteiskuntavastuuraportoinnin standardien laajuus tai nii-

den puute, voi muodostaa vastaavia esteitä kaupankäynnille, jotka uhkaavat yhteis-

kuntavastuun toteuttamista. Niin yhteiskuntaraportoinnin kuin taloudellisen rapor-

toinnin standardien monimuotoisuus aiheuttaa agenttiteorian mukaista informaatio-

epäsymmetriaa, mikä vähentää tiedon luotettavuutta ja johtaa pahimmillaan inves-

tointihalukkuuden sekä talouskasvun supistumiseen. (Tschopp et al., 2014) 

Yhteiskuntavastuuraportoinnin vastustajien mukaan yhteiskuntavastuuta ei voida 

raportoida yksiselitteisesti sellaisten standardien mukaisesti, jotka tyydyttäisivät 
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kaikkien sidosryhmien tarpeet. Yhteiskuntavastuuraportointi on kuitenkin parhail-

laan murroksessa, jossa sitä pyritään yhtenäistämään, kuten taloudelliselle rapor-

toinnille on tehty esimerkiksi GAAP:n (US Generally Accepted Accounting Princi-

ples) ja IFRS:n (International Financial Reporting Standards) avulla. Myös yhteis-

kuntavastuuraportoinnin yhtenäistämisen katsotaan pääasiassa tuottavan sidosryh-

mille arvoa ja vastaavan näiden tarpeisiin. (Tschopp et al., 2014. 148-49)  

Nykyisen yhteiskuntavastuuraportoinnin rungon muodostaa neljä raportointiyksik-

köä: GRI (Global Reporting Initiative), AA1000 –periaatestandardi, COP (UN Global 

Compact’s) ja ISO (International Organization for Standardization) 26000 –stan-

dardi. Lisäksi yhteiskuntavastuuraportoinnissa on satoja eri kansallisia raportoin-

tiohjeita, periaatteita, sääntelyitä ja standardeja sekä kansainvälisiä aloitteita kuten 

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) –ohje ja ILO 

(International Labour Organization) –käytäntö. (Tschopp et al., 2014)  

Tutkijoilla on ollut historiassa moninaisia lähestymistapoja yhteiskuntavastuusuori-

tuksen mittaamiseen. Tietokannat, kuten Kinder, Lydenberg, and Domini (KLD) Da-

tabase, The Fortune Index ja Canadian Social Investment Database (CSID) ovat 

laajimmin tunnettuja ja käytettyjä kvantitatiivisessa empiirisessä tutkimuksessa. (Ho 

et al. 2012)  

KLD-tietokantaa on pidetty aikaisemmin tutkimuksen lähdeaineiston standardina ja 

se on ollut tutkijoiden aktiivisessa käytössä vuodesta 1994. Sitä kohtaan on kuiten-

kin esitetty myös kritiikkiä (Schreck, 2011; Mahoney & Roberts, 2007. 235). Sitä 

kohtaan on kuitenkin esitetty myös kritiikkiä. Tietokanta on yksityisen luokittelupal-

velun toteuttama tietokanta ja sisältää yli 600 pörssiyhtiön yhteiskuntavastuusuoriu-

tumistietoja.  Data käsittelee yhdysvaltalaisten yhtiöiden yhteiskuntavastuutoimin-

toja binäärisen järjestelmän avulla. KLD-tietokanta arvioi yrityksiä niiden ympäristö-

, sosiaalisen- ja hallintosuoriutumisen perusteella 12:ssa eri kategoriassa. Yritysten 

vahvuudet ja heikkoudet arvioidaan dikotomisten muuttujien (1;0) avulla. Tutkijat 

kuitenkin samalla kritisoivat tietokannan yksittäistä vahvaa asemaa ja peräänkuu-

luttavat muiden vaihtoehtoisten tietokantojen käyttöä yhteiskuntavastuututkimuk-

sessa. (Schreck, 2011; Mahoney et al., 2007; Ho et al., 2012)  
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The Fortune Index perustuu laajaan joukkoon kyselytutkimuksiin johtajilta, päälli-

köiltä ja yritysanalyytikoilta. Indeksi luokittaa toimialoittain kymmenen suurinta yh-

tiötä kahdeksalla eri dimensiolla kuten pitkäaikaisten investointien arvo, johtamisen 

laatu ja yrityksen pääomien järkevä käyttö. (Ho et al., 2012. 426) 

CSID on vastaava yhteiskuntavastuutietokanta kuin KLD, mutta kanadalaisille yhti-

öille. Tietokanta käsittää yli 400 pörssilistatun yhtiön yhteiskuntavastuuprofiilit. CSID 

perustettiin vuonna 1992 Michael Jantzi Research Associates, Inc.:n toimesta, joka 

on tehnyt paljon yhteistyötä KLD-tietokannan kanssa. Tietokanta tuottaa kattavan 

luokittelun yritykselle kahdeksassa yhteiskuntavastuun dimensiossa, jotka ovat yh-

teisöllisyys, monimuotoisuus, työntekijäsuhteet, ympäristö, kansainvälisyys, tuot-

teet, liiketoimintatavat ja muut luokittelemattomat. Näillä dimensioilla pyritään reflek-

toimaan sidosryhmäsuhteita, jotka ovat usean yrityksen strategian keskiössä. Kuten 

KDL-tietokannassa myös CSID:ssä yhtiöiden luokitus perustuu niiden vahvuuksien 

ja heikkouksien luokitteluun, jossa yhtiöt saavat arvosanan dimensioista asteikolla 

0-2. (Mahoney et al., 2007. 243-236; Ho et al., 2012) 

Yrityskohtaiset mittaustulokset yhteiskuntavastuusta ovat nykyisten tieteellisten tut-

kimusten valossa vaillinaisia, vaikka yritysvastuun katsotaankin parantavan yrityk-

sen kilpailukykyä. (Weber, 2008) KDL- ja CSID-tietokantoihin liittyvät rajoitteet liitty-

vät lähinnä yhteiskuntavastuudimensioiden painottamisen puutteeseen, mikä käy-

tännössä tarkoittaa sitä, että kaikki dimensioita käsitellään lähtökohtaisesti aina sa-

manarvoisina. Lisäksi tietokannat mahdollistavat dimensioiden samanaikaisen po-

sitiivisen ja negatiivisen luokituksen, joka tietyissä olosuhteissa mitätöi positiivisilla 

luokituksilla negatiiviset huomiot. Lisäksi dimensioiden yhdistäminen yhdeksi luokit-

teluarvosanaksi voi peittää tiettyjen toimialojen kohdalla erityisen oleellisten dimen-

sioiden havainnot. (Mahoney et al., 2007) 

2.3 Finanssitoimialan yhteiskuntavastuun erityispiirteet 

Markkinat toimivat hyvin yhteiskuntavastuun näkökulmasta niissä yhteisöissä, 

joissa yritysten ja yhteiskunnan intressit ovat linjassa keskenään. Kun yrityksen toi-

minta aiheuttaa sen sidosryhmille joko hyötyä tai haittaa, on kyseessä ulkoisvaiku-

tus. Positiivinen ulkoisvaikutus voi olla esimerkiksi uuden tiedon tuottaminen ja ne-
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gatiivinen ympäristön saastuttaminen. Yhteiskunnan kannalta on optimaalista tuot-

taa palveluita ja tuotteita sen verran, että rajahyöty on yhtä suuri kuin rajakustannus.  

Kun yrityksen yksityiset ja yhteiskunnan rajakustannukset ovat linjassa, kuten tek-

nologiatoimialalla, ei suuria negatiivisia ulkoisvaikutuksia pääse syntymään ja tällöin 

ei myöskään yhteiskuntavastuun merkitys nouse erillisenä tekijänä niin suureksi. 

Yritysten ja yhteiskunnan keskinäinen konflikti voi kuitenkin nousta merkittäväänkin 

rooliin, kuten tupakka-, öljy- ja autoteollisuudessa tai toisaalta monikansallisten yh-

tiöiden käyttämän halpatyövoiman muodossa esimerkiksi vaateteollisuudessa, jol-

loin markkinat voivat olla hyvinkin tehokkaat olematta kuitenkaan vastuulliset. Yh-

teiskuntavastuu on tärkeä osa yritysstrategiaa niillä toimialoilla, joissa yrityksen ja 

yhteiskunnan tavoitteet eivät ole yhteneväiset ja negatiivisten ulkoisvaikutusten 

tuottaminen on mahdollista. (Heal, 2005; Martikainen & Kauppi, 2016; Gillespie, 

2014) 

Finanssi-instituutioilla yksityisten ja yhteisöllisten kustannusten rakenne on yleensä 

yhdenmukainen, mikä johdosta toimiala ei yleensä ole konfliktiherkkä. Poikkeuksia 

kuitenkin on, sillä useilla investointipankeilla on historiassaan oikeuskäsittelyjä kos-

kien esimerkiksi sukupuolten tasa-arvoa tai seksuaalista häirintää. Lisäksi finans-

sialalla on noussut esille tapauksia, joissa asiakkaita kohdellaan epätasa-arvoisesti, 

kuten sisäpiirikaupankäyntiä, alihintaisia tarjouksia osakekaupassa, ennalta sovit-

tuja ja vilpillisiä huutokauppoja tai listautumisantien allokaatioita hyödynnettäessä. 

(Heal, 2005) 

Finanssitoimialalla yhteiskuntavastuun voi jakaa Scholtensin (2008) mukaan nel-

jään ryhmään. Ryhmistä ensimmäinen sisältää eettiset koodit ja ohjeistukset, kes-

tävän kehityksen ja sen raportoinnin. Toinen ryhmä käsittää ympäristövastuunkan-

non- ja johtamisen.  Kolmas ryhmä sisältää puolestaan vastuulliset finanssialan ra-

hoitustuotteet ja varainhoidon tuotteet. Neljäs ryhmä puolestaan ottaa kantaa vas-

tuulliseen sosiaaliseen menettelyyn. 

Lisäulottuvuuden finanssialan ja yhteiskuntavastuun erityispiirteisiin tuo rahoittajan 

asema asiakkaansa toimintojen rahoittajana. Finanssitoimijan yhteiskuntavastuuta 

arvioitaessa nousee esiin myös eettiset näkökulmat, esimerkiksi asiakkaan rahoit-
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tamisessa välilliset haittavaikutukset. Esimerkkinä tästä on välillisesti ympäristöva-

hinkojen mahdollistaminen öljy-yhtiö Exxonin rahoittajana, jolloin negatiiviset mieli-

kuvat ulottuvat myös rahoittajaan. Vastaavien tapausten vuoksi lukuisat rahoittajat 

noudattavat luotonmyöntöpolitiikassaan yhteiskuntavastuun periaatteita ja tekevät 

erillisen yhteiskunnallisen ja ympäristöllisen kartoituksen rahoitusprojekteistaan. 

(Heal, 2005; Moir, 2001) Näiden kartoitusten avulla seurataan yhteiskuntavastuun 

toteutumista luotonmyöntöpolitiikassa niin yhteisö- kuin ympäristöosa-alueenkin 

kohdalla. Finanssialan toimijoiden on mahdollista kanavoida sijoituksiaan näiden 

toimenpiteiden avulla ja siten osaltaan välttää negatiivisten maineriskien realisoitu-

mista.   

Finanssitoimialalla on viime vuosina vahvistunut käsitys yhteiskuntavastuullisen toi-

minnan kannattavuudesta etenkin pankkiliiketoiminnassa. Investointeja on tehty 

enenevissä määrin yhteiskuntavastuuseen ja Yhdysvalloissa jopa 12 prosenttia toi-

mialan sijoituksista suuntautuu sosiaaliselle tai eettiselle taholle. (Scholtens, 2009. 

159)  

Yhteiskuntavastuuta korostavien vastuullisten sijoitusten avulla toimijat korostavat 

sijoitustensa eettisyyttä ja osoittavat yhteiskuntavastuusuorittamistaan. Vastuulli-

sessa sijoittamisessa otetaan huomioon yhteiskuntavastuunosa-alueita, kuten hal-

linnollisia, ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia muuttujia. Vastuullisten ja pe-

rinteisten sijoitusten välillä ei ole havaittu merkittäviä eroja tuotoissa tai sijoituksen 

riskisyydessä. (Scholtens, 2009; Hammarsten, 2016) 

Näillä toimilla yritykset ennen kaikkea voivat käyttää yhteiskuntavastuun toteutta-

mista riskienhallinnallisena työkaluna, jolla ehkäistä Exxonin kaltaiset negatiiviset 

välillisvaikutukset. Lisäksi finanssitoimiala, etenkin pankit, ovat myös sitoutuneet so-

siaalisesti vastuulliseen toimintaan sijoittamalla varoja suoraan tai välillisesti kestä-

vän kehityksen kohteisiin ja tarjoamalla esimerkiksi mikrolainaohjelmia kehitysmai-

hin. (Heal, 2005; Scholtens, 2009)  

Taloudellisesta näkökulmasta tarkasteltuna yhteiskuntavastuuohjelmat sisältävät 

piirteitä, jotka pienentävät riskiä, parantavat yhteyksiä sääntelyviranomaisiin, vah-

vistavat brändiarvoa, parantavat henkilöstöhallintoa ja henkilöstötuottavuutta sekä 

alentavat pääoman kustannuksia. (Heal, 2005; El Ghoul, Guedhami, Kwok & 
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Mishra, 2010) Finanssitoimialan kannalta merkittävää on myös se, että yritykset, 

jotka toteuttavat yhteiskuntavastuuta paremmin, hyötyvät huomattavasti alhaisem-

mista pääomarajoitteista. (Cheng et al., 2013; El Ghoul et al., 2010) 

Niiden finanssitoimialan yritysten, jotka harjoittavat yhteiskuntavastuuta korkeam-

malla tasolla, on havaittu saavuttavan sekä korkeamman taloudellisen tuoton että 

paremman pääomien laadun. Ne finanssialan toimijat, jotka suoriutuvat hyvin yh-

teiskuntavastuutoimista ovat myös tuottavampia, kuin finanssitoimijat, jotka eivät ole 

sitoutuneet yhteiskuntavastuutoimien suorittamiseen. (Wu & Shen, 2013) Lisäksi 

tiettyjen yhteiskuntavastuun osa-alueiden kuten työntekijäsuoriutumisen ja yhteisö-

suoriutumisen on havaittu vaikuttavan voimakkaammin finanssitoimialan taloudelli-

seen suorituskykyyn kuin esimerkiksi hallinto- ja ympäristösuoriutumisen. (Liou & 

Sharma, 2012)  

2.4 Sidosryhmät ja niiden merkitys 

Yhteiskuntavastuuta yrityksiltä vaativat ensisijaisesti asiakkaat sekä muut sidosryh-

mät. Eri sidosryhmät pyrkivät myös osaltaan vaikuttamaan yritysten yhteiskuntavas-

tuuta koskeviin valintoihin omien intressiensä perusteella ja arvioivat yrityksiä näi-

den perusteella. (Peloza et al., 2008; McWilliams et al., 2001)  

Merkittävästi yhteiskuntavastuututkimukseen vaikuttanut teoreettinen viitekehys on 

sidosryhmäteoria, jossa todetaan yrityksillä olevan useita olennaisia suhteita eli si-

dosryhmiä. Teoriassa todetaan näiden sidosryhmien sekä vaikuttavan yrityksiin että 

olevan niiden vaikutuksen alaisena. (Scholtens, 2009. 46; McWilliams et al., 2001) 

Vaikka kaikki sidosryhmät ovat yhteiskuntavastuun kannalta yritykselle merkityksel-

lisiä, osalla sidosryhmistä on keskeisempi vaikutus. Tällaisia sidosryhmiä ovat esi-

merkiksi ne, joilla on suora valta vaikuttaa yrityksen maineeseen ja toimintoihin. Yri-

tysjohdon tuleekin tasapainotella mahdollisten sidosryhmien intressiristiriitojen vä-

lillä. Yhteiskuntavastuun ja taloudellisen suorituskyvyn välinen yhteys on merkityk-

sellinen kaikkien sidosryhmien vuoksi, sillä yritykset tasapainottelevat näiden välillä 

sidosryhmien asettamien odotusten paineessa. Keskeisten sidosryhmien yhteiskun-

tavastuuintressien tyydyttämisellä on kuitenkin havaittu olevan positiivinen vaikutus 
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yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn. (Peloza & Papania 2008) Keskeisten ul-

koisten sidosryhmien, kuten hallitusten ja sääntelyviranomaisten merkitys korostuu 

säännellyillä toimialoilla, kuten finanssialla.   

Yrityksen toimet voivat herättää eri sidosryhmissä erilaisia reaktioita. Yrityksen yh-

teiskuntavastuun toteuttaminen voi näin ollen saada erilaisen tulkinnan eri sidosryh-

mien keskuudessa. Tämä muodostuu merkitykselliseksi, koska sidosryhmät vaikut-

tavat muun muassa yhtiön osakkeen arvoon, sen saamaan mediahuomioon, työtyy-

tyväisyyteen ja asiakasuskollisuuteen. (Peloza et al., 2008). Esimerkiksi öljy-yhtiö 

Exxonin ympäristökatastrofin yhteydessä sidosryhmäviestintä korostui osana yh-

teiskuntavastuun kantamista niin muilla öljyalan yhtiöillä kuin finanssialalla toimivilla 

rahoitusyhtiöilläkin, jotka olivat välillisesti negatiivisen ympäristövastuun maineriskin 

piirissä. (Moir, 2001) 

Sidosryhmäviestintään panostaminen onkin kasvussa. Tätä tukee entisestään ke-

hittyneet reaaliaikaiset viestintäkanavat mukaan lukien sosiaalinen media.  Yri-

tysetiikkaan ja yhteisöllisiin toimiin panostaminen voi herättää sidosryhmissä voi-

makkaitakin positiivisia reaktioita. Näin ollen kaikille sidosryhmille pyritään viesti-

mään ennen kaikkea eettiseen ja vastuulliseen tapaan. Yhteiskuntavastuun viesti-

misen kanavina käytetään yleisesti yhteiskuntavastuu- sekä kestävän kehityksen 

raportteja, mainoskampanjoita niin eri viestintävälineissä sekä internet-pohjaista 

viestintää. (Wanderley, Lucian, Frache & de Sousa Filho, 2008) 

Yhteiskuntavastuuta voidaan pitää niin kutsuttuna sateenvarjokäsitteenä, joka itses-

sään sisältää lukuisia eri näkökulmia vastuulliselle yritystoiminnalle, mutta sen li-

säksi vaikuttaa useaan eri tahoon ja sidosryhmään. (Wanderley et al., 2008) Yhteis-

kuntavastuun osa-alueina, jotka vaikuttavat merkittävästi myös sidosryhmien suh-

tautumiseen yritykseen ovat muun muassa työympäristö ja työntekijät, markkina-

paikka, asiakkaat ja toimittajat, ympäristö, yhteisö sekä etiikka ja ihmisoikeudet. 

(Moir, 2001) Yhteiskuntavastuututkimus keskittyy sidosryhmänäkökulman lisäksi 

usein ympäristönäkökulmaan tai eettiseen näkökulmaan. (Locket, Moon & Visser, 

2006) 
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2.5 Kulttuuri- ja maantieteellinen ympäristö 

Yhteiskuntavastuun konsepti on luonnostaan kontekstisidonnainen. Kansallisella 

kulttuurilla on olennainen merkitys siinä, kuinka yhteiskunta odottaa yritysten käyt-

täytyvän. Empiiristen tutkimusten määrä aiheesta on kuitenkin vähäinen ja tieteel-

listä keskustelua käydään ennemmin konseptuaalisten argumenttien kautta. (Rin-

gov & Zollo, 2007) Ho et al. (2012) mukaan yhteiskuntavastuutoimissa on havaittu 

eroja, jotka selittyvät kulttuurisilla, maantieteellisillä ja taloudellisen kehittyneisyyden 

tekijöillä.  

Ho et al. (2012) tutkimuksessa yhteiskuntavastuusuoriutumista tutkittiin Innovest-

tietokannan avulla. Otanta sisälsi yhtiöitä 49 maasta, jotka luokiteltiin pistein 1-10, 

1 ollessa heikoin ja 10 vahvin yhteiskuntavastuuta kuvaava arvosana. Eurooppalai-

set yhtiöt kokonaisuutena suoriutuvat yhteiskuntavastuutoimista pohjoisamerikka-

laisia paremmin. Aasialaisilla yhtiöillä on puolestaan taipumusta jäädä eurooppalai-

sista ja pohjoisamerikkalaisista jälkeen. Aasialaiset yhtiöt suoriutuvat kuitenkin yh-

teiskuntavastuun toteuttamisesta paremmin, kuin kehittyvät maat. (Ho et al., 2012. 

249) 

Toisaalta yhteiskuntavastuun suorittamisella on pidemmät perinteet Yhdysvalloissa 

kuin muualla. Yhdysvaltalaiset yhtiöt ovat myös menestyneet yhteiskuntavastuun 

toteuttamisessa. Eroja eurooppalaisiin yhtiöihin löytyy etenkin yhteiskuntavastuun 

aktiivisemmasta viestimisestä ja raportoinnista, joka ei kuitenkaan johda yksiselittei-

sesti suoritetun yhteiskuntavastuun määrän tai laadun paremmuuteen. Esimerkiksi 

53 prosenttia yhdysvaltalaisista yhtiöistä ottaa kantaa yhteiskuntavastuuseen koti-

sivuillaan, mutta vastaava luku eurooppalaisten yhtiöiden keskuudessa on vain 25 

prosenttia. (Matten et al., 2008) 

Yhteiskuntavastuusuoriutumisessa finanssitoimialan pankkiliiketoiminnassa ei löy-

tynyt Scholtensin (2008) tutkimuksen perusteella kuitenkaan merkittäviä alueellisia 

eroja, kun tutkimuksen kohteena olleet 32 pankkia olivat Pohjois-Amerikasta, Eu-

roopasta ja Tyynenmeren alueelta. Alankomaisten, saksalaisten, ranskalaisten ja 

englantilaisten pankkien todettiin kuitenkin saaneen parhaat yhteiskuntavastuusuo-
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riutumisen tulokset, mikä on linjassa Euroopan suoriutumiseen Ho et al. (2012) tut-

kimuksen kanssa. Heikoiten suoriutuivat japanilaiset pankit, mutta heikosti suoriu-

tuvaan ryhmään kuului myös pankkeja Italiasta ja Ruotsista. (Scholtens, 2009)  

Vastaavia tutkimustuloksia on saatu myös muista tutkimuksissa, joissa todetaan eu-

rooppalaisissa valtioissa toimivien yhtiöiden olevan enemmän valveutuneita yhteis-

kuntavastuuasioissa ja suoriutuvan yhteiskuntavastuutoimista paremmin kuin 

muissa valtioissa toimivien yhtiöiden. (Ho et al., 2012) Alueellisia eroja selittää kan-

salliset kulttuuriympäristöt ja niiden väliset erot sekä vallitseva lainsäädäntö. Kult-

tuuri määrittelee kansalliset arvoperusteet, joka puolestaan vaikuttaa ihmisten asen-

teisiin. (Sirmon & Lane, 2004).  

Asenteet puolestaan määrittävät, kuinka yksilöt kokevat ja vastaanottavat yhteis-

kuntavastuun ja yhteiskuntavastuutoimien kaltaiset asiat. Kulttuuri on kuitenkin tun-

nistettu perustavanlaatuiseksi ja ratkaisevaksi tekijäksi, kun tarkastellaan eri lähtö-

kohdista tulevia ihmisiä. Kulttuuri vaikuttaa niin yksilön uskomusjärjestelmään, pe-

rinteisiin kuin tapoihinkin. Yksilöiden lisäksi kulttuuri vaikuttaa myös organisaatioihin 

ja niiden toimintamalleihin. Hofsteden dimensioina tunnettu kulttuuriteoria muodos-

tuu viidestä osa-alueesta, jotka selittävät kulttuurien välillä vallitsevia eroja. Dimen-

siot ovat valtaetäisyyden indeksi, individualismi, maskuliinisuus, epävarmuuden 

välttäminen sekä vaikutus taloudelliseen kehitykseen. (Hofstede, 1985; Hofstede, 

1993; Ho et al., 2012) 

Esimerkiksi aasialaisessa kollektiivisuuteen perustuvassa yhteiskunnassa, johdon 

toimien tuomitseminen tai kyseenalaistaminen on epätodennäköistä. Individualisti-

nen länsimainen yhteiskunta mahdollistaa epäkohtien esiin tuomisen ja on taipuvai-

nen keskittymään tasa-arvokysymyksiin aasialaista kulttuuria enemmän. Yhteiskun-

tavastuuseen liittyvä sosiaalisen- ja ympäristöulottuvuuden aloitteellisuus ilmenee 

avoimena keskusteluna, kun niin sanotun valtaetäisyyden koetaan olevan matala.  

Individualismin korostuessa yhteiskuntavastuutoimenpiteet ovat puolestaan merki-

tykseltään vähäisempiä, sillä yhteisöön kiinnitetään vähemmän huomiota. Samoin 

yhteiskunnassa korostuvalla maskuliinisuudella on negatiivinen yhteys sosiaalisiin- 
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ja ympäristötoimenpiteisiin. Epävarmuutta välttävällä yhteiskunnalla on myös alhai-

sempi innovatiivisuuden ja siten yhteiskuntavastuutoimenpiteiden kulttuuri. (Ho et 

al., 2012; Ringov et al., 2007; Hofstede, 1993) 

Arvomaailman ja asenteellisten erojen lisäksi hallinnolliset määräykset vaikuttavat 

yhteiskuntavastuun ja yhteiskuntavastuutoimien kokemiseen. Euroopassa yhtiöt 

ovat tyypillisesti säännellympiä, kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa itseohjautu-

vuus korostuu. Lisäksi vaikuttavana tekijänä on eri sidosryhmät, joiden kanssa yri-

tykset ovat vuorovaikutuksessa. (Ho et al., 2012)  

Matten et al. (2008) esittävät, että kansalliset erot yhteiskuntavastuussa voidaan 

selittää historiassa muodostuneilla institutionaalisilla järjestelmillä, jotka muokkaa-

vat kansallisia liiketoimintatapoja. Tällaisia ovat esimerkiksi poliittiset järjestelmät, 

joka Euroopan ja Yhdysvaltain välillä kulminoituu valtion roolin merkitykseen, joka 

Euroopassa on tyypillisesti Yhdysvaltoja suurempi. Taloudellisten järjestelmien 

osalta osakemarkkinoilla on yhdysvaltalaisten yritysten kohdalla merkittävä rooli yh-

tiöiden rahoituksen järjestelyssä, kun taas eurooppalaiset yhtiöt rahoittavat toimin-

taansa ensisijaisesti pankkirajoituksella. (Ho et al., 2012; Matten et al., 2008) Muita 

institutionaalisia järjestelmiä, jotka selittävät yhteiskuntavastuun kansallisia eroja 

ovat koulutus- ja työmarkkinajärjestelmä, kulttuuri, yrityksen luonne, markkinoiden 

järjestäytyminen sekä seuranta- ja valvontajärjestelmät. (Matten et al., 2008) 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 

Tutkimuksen empiirinen osa keskittyy selvittämään yhteiskuntavastuun eroja kol-

mella eri maantieteellisellä alueella; Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. 

Luvussa kuvataan lähdeaineisto ja aineiston keruu, muodostetaan hypoteesit sekä 

perehdytään tutkimuksessa käytettyyn aineistoon, muuttujiin ja analysointimenetel-

miin.  

3.1 Lähdeaineisto 

Tutkimuksen lähdeaineistona on käytetty CSRHUB – Sustainability Management 

Tools –tietokantaa. Tietokantaan kerätään yhteiskuntavastuuaineistoa eri lähteistä. 

CSRHUB luokittelee yrityksiä niiden yhteiskuntavastuusuoriutumisen perusteella 

pisteytysskaalalla, jossa 0 on alin arvo ja 100 ylin arvo.  

CSRHUB:n käyttämä luokittelujärjestelmä pyrkii poistamaan lähdeaineistojen vi-

noumia ja epäjohdonmukaisuuksia. Mallintamalla yhteiskuntavastuun osa-alueet 

kahteentoista alakategoriaan ja konvertoimalla tulokset numeeriselle skaalalle yh-

tenäisen luokittamisen perusta on mahdollinen. Aineisto myös normalisoidaan, koo-

taan ja suodatetaan siten, että siitä saadaan vertailukelpoinen ja yhtenäinen. Lisäksi 

luokituksissa huomioidaan eri toimialat. CSRHUB on myös mallintanut sisäisen mal-

linsa tunnetun verkkopohjaisen GRI G3.1 ohjeen mukaiseksi.  

Tutkimuksessa käytetty aineisto koostuu yrityksistä, jotka CSRHUB on pisteyttänyt 

vuoden 2008 ja 2016 välillä. Yrityksen kokonaispisteytys muodostuu sen neljän osa-

alueen perusteella. CSRHUB:n malli jakaa luokiteltavat yhteiskuntavastuun osa-alu-

eet neljään pääluokkaan jotka ovat yhteisöllisyys, hallinto, työntekijät sekä ympä-

ristö.  

Yhteiskuntakategoria muodostuu yrityksen sitoutumisesta ja tehokkuudesta niin pai-

kalliseen, kansalliseen kuin globaaliin yhteisöön sen liiketoiminnoissa. Se kuvaa yri-

tyskansalaisuutta, hyväntekeväisyyttä ja vapaaehtoisuutta. Kategoriaan kuuluu 

muun muassa ihmisoikeudet ja toimitusketjuun sekä tuotekehitykseen kohdistuva 
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yhteiskuntavastuu. Työntekijäkategoria sisältää työntekijäsuhteiden lisäksi, kom-

pensaatiopolitiikan muotoutumisen, turvallisuusnäkökulman ja terveydenhuollon 

sekä työntekijäohjelmien ja -politiikkojen soveltamisen. Kategorian arviointi keskittyy 

nimenomaisesti näiden toimintamallien ja niiden läpinäkyvyyden arviointiin kuten 

kansainvälisten ILO-standardien soveltamiseen. Ympäristökategorian aineisto kat-

taa yrityksen yhteyden ympäristöönsä sisältäen luonnonvarojen käytön ja vaikutuk-

sen maailman ekosysteemiin. Kategoriassa arvioidaan yrityksen ekologista suoriu-

tumista, sääntelyn noudattamista, energiatehokkuutta ja ympäristöriskien minimoin-

tia. Hallintokategoria kattaa johdon yhteiskuntavastuullisen toiminnan arvioinnin 

sekä yrityksen eettisten toimintojen mittaamisen. Kategoriassa kiinnitetään huo-

miota myös sidosryhmäyhteyksiin.  

CSRHUB:n neljä pääkategoriaa täsmentävine 12 alakategorioineen muodostavat 

yksittäisen yrityksen kokonaispisteytys ja –luokitus –järjestelmän. Tietokanta sisäl-

tää 118 miljoonaa dataelementtiä.  

3.2 Aineiston keruu 

Tutkimuksen aineisto kerättiin CSRHUB tietokannasta tutkimuksen rajausta noudat-

taen. Hakukriteereiksi valittiin toimialan suhteen finanssiala, kuitenkin rajaten toi-

miala käsittämään ainoastaan pankki- ja rahoitusliiketoiminta. Rajauksilla suljettiin 

pois toimialahausta vakuuttamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät yritykset. Ha-

kuja tehtiin tämän jälkeen kolme valittujen maantieteellisten alueiden mukaisesti.  

Tässä tutkimuksessa hyödynnetään yhteiskuntavastuupisteytystä kokonaispistei-

den sekä edellä mainittujen neljän osa-alueen osalta. Tutkimuksessa käytetyssä ai-

neistossa on huomioitu ainoastaan ne yhtiöt, joista on ollut saatavilla kaikkien näi-

den osa-alueiden pisteytys sekä niiden muodostama kokonaispistemäärä. 

Kun data valittiin koskemaan Aasian maantieteellistä aluetta, saatiin valituilla kritee-

reillä dataa 150 yrityksestä. Vastaavasti Euroopan maantieteelliseltä alueelta dataa 

muodostui 201 yrityksestä. Pohjois-Amerikasta saadun datan määrä oli merkittä-

västi edellisiä laajempi ja käsitti 639 yritystä, joista yksi jouduttiin kuitenkin eliminoi-

maan aineistosta vaillinaisen datan vuoksi. Yhteensä hyväksyttyjä yrityskohtaisia 
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hakutuloksia saatiin 989 kappaletta, mistä käsiteltävä populaatio kokonaisuudes-

saan muodostui. Kaikkien kolmen otoksen riittävän koon ja eheyden vuoksi voidaan 

olettaa, että muodostettavia hypoteeseja voidaan testata ilman aineistosta johtuvia 

vääristymiä.  

Data sisältää CSRHUB:n luokituksen mukaisen pisteytyksen yrityksille sen neljässä 

pääkategoriassa; yhteisöllisyys, hallinto, työntekijät ja ympäristö. Lisäksi dataan on 

haettu näiden kategorioiden muodostama yrityskohtainen kokonaisluokitus. Muita 

datasta saatavia tietoja ovat yrityksen tarkennettu toimiala finanssitoimialan sisällä 

sekä alueellista rajausta tarkentava maatieto.  

3.3 Hypoteesien muodostaminen 

Tutkimuksen hypoteesit on muodostettu huomioiden aiheen teoreettinen viitekehys 

sekä aikaisemmat tutkimukset aihealueesta. Tutkimuksen pääongelmaksi muodos-

tui, miten finanssitoimialan yritysten yhteiskuntavastuusuoriutuminen eroaa Euroo-

passa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Ensimmäinen hypoteesi noudattelee aikai-

sempien tutkimusten perustaa, joissa on havaittu, että maantieteellisiä eroja yhteis-

kuntavastuun toteuttamisessa on. (Ho et al., 2012; Sirmon et al., 2004; Matten et 

al., 2008) 

H1: Finanssitoimialan yritysten yhteiskuntavastuusuoriutumisessa on eroja Euroo-

pan, Aasian ja Pohjois-Amerikan välillä. 

Alatutkimusongelmaksi muodostui yhteiskuntavastuusuoriutumisen erojen havait-

seminen yhteiskuntavastuun eri osa-alueiden välillä. 

H2: Finanssitoimialan yhteiskuntavastuusuoriutumisessa on eroja yhteisöllisyysar-

voissa tutkittavien alueiden välillä 

H3: Finanssitoimialan yhteiskuntavastuusuoriutumisessa on eroja ympäristöar-

voissa tutkittavien alueiden välillä 

H4: Finanssitoimialan yhteiskuntavastuusuoriutumisessa on eroja työntekijäar-

voissa tutkittavien alueiden välillä 
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H5: Finanssitoimialan yhteiskuntavastuusuoriutumisessa on eroja hallintoarvoissa 

tutkittavien alueiden välillä. 

Vaikka hypoteesien perusteella tutkimuksessa oletetaan löytyvän eroja finanssitoi-

mialan yhteiskuntavastuusuoriutumisessa niin alueellisesti kuin yhteiskuntavastuu-

osa-alueidenkin välillä, pidetään myös se mahdollisuus avoinna, että tällaisia mer-

kitseviä eroja tutkittavien muuttujien välillä ei löydy. (Scholtens, 2009) 

3.4 Aineiston ja muuttujien kuvaus 

Finanssitoimialan yritysten suoriutumisen eroja Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-

Amerikassa kuvaa CSRHUB:n yhteiskuntavastuusuoriutumisen pisteytys (0-100) 

kappaleessa 3.1 esitetyn mukaisesti. Taulukoissa 1, 2, 3 ja 4 on esitelty tutkimusta 

kuvaileva statistiikka valittujen maantieteellisten alueiden välisten kokonaispisteiden 

tunnuslukuina. Taulukossa 1 esitellään muuttujat, joita tutkimuksessa analysoidaan. 

Otoskoko maantieteellisistä alueista vaihtelee 150 ja 638 havainnon välillä muodos-

taen yhteensä 989 havainnon populaation.  

 Eurooppa Aasia Pohjois-Amerikka 

    
Keskiarvo 55,5373 51,1867 51,2602 
Keskivirhe 0,6484 0,6685 0,2098 
Mediaani 56 52 50 
Moodi 65 55 49 
Keskihajonta 9,1929 8,1877 5,3005 
Otosvarianssi 84,5099 67,0387 28,0955 
Huipukkuus -0,0165 -0,7696 2,0043 
Vinous -0,5439 -0,0592 0,8602 
Alue 51 39 44 
Minimi 24 31 33 
Maksimi 75 70 77 
Lukumäärä 201 150 638 

Taulukko 3: Kokonaispisteiden tunnusluvut 

 

Euroopan kokonaispisteiden osalta voidaan otoksen todeta olevan lievästi negatii-

visesti vinoutunut, sillä tunnusluvun itseisarvo on >.50. Samoin Aasian kokonaispis-

tejakauma on vain hieman negatiivisesti vino, mutta lähentelee normaalijakaumaa.  
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Pohjois-Amerikan kohdalla otos on kuitenkin edellisistä poiketen ja edellisempiä voi-

makkaammin positiivisesti vinoutunut itseisarvon ollessa >.50 ja keskiarvon ollessa 

mediaania ja moodia suuremmat. Huipukkuuden osalta voidaan aineistoissa todeta 

olevan merkittäviä eroja Euroopan kokonaispisteiden ollessa lähinnä normaalija-

kautunutta, Aasian otoksen ollessa tasaisempi, kun taas Pohjois-Amerikan ollessa 

voimakkaasti keskittynyt huipukkuuden ollessa korkea. 

Eurooppa Kokonaisuus Yhteisö Hallinto Työntekijät Ympäristö 

      
Keskiarvo 55,5373 53,1393 54,0896 57,3383 57,1443 
Keskivirhe 0,6484 0,8144 0,5774 0,9666 0,6600 
Mediaani 56 55 55 60 57 
Moodi 65 63 54 73 64 
Keskihajonta 9,1929 11,5464 8,1855 13,7035 9,3576 
Otosvarianssi 84,5099 133,3205 67,0019 187,7850 87,5641 
Huipukkuus -0,0165 -0,3467 0,5620 -0,4974 0,3225 
Vinous -0,5439 -0,6541 -0,5644 -0,5864 -0,3720 
Alue 51 52 48 62 54 
Minimi 24 23 27 20 27 
Maksimi 75 75 75 82 81 
Lukumäärä 201 201 201 201 201 

Taulukko 4: Yhteiskuntavastuusuoriutuminen osa-alueittain, Eurooppa 

 

Alueiden sisäisessä tarkastelussa keskitytään kunkin maantieteellisen alueen yh-

teiskuntavastuusuoriutumisen osa-alueiden tutkimiseen. Aineiston perusteella Eu-

roopan (taulukko 2) voidaan todeta suoriutuvan yhteiskuntavastuun osa-alueissa 

jokseenkin tasaisesti muuttujien keskiarvon vaihdellessa 53,1 ja 57,3 pisteen välillä. 

Yhteiskuntavastuuosa-alueista ympäristöpisteet noudattavat normaalijakaumaa, 

muiden osa-alueiden lähennellessä sitä. Kaikki otoksen arvot ovat kuitenkin hieman 

negatiivisesti vinoutuneita, jolloin jakaumasta muodostuu vasemmalle vino. Koko-

naispisteiden huipukkuus lähentelee myös normaalijakaumaa, mutta osa-alueiden 

välillä erot muodostuvat merkittäviksi hallintopisteiden edustaessa huipukkaampaa 

ja työntekijäpisteiden tasaisempaa otosta.  
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Aasia Kokonaisuus Yhteisö Hallinto Työntekijät Ympäristö 

      
Keskiarvo 51,1867 53,6400 44,6533 51,4200 54,5733 
Keskivirhe 0,6685 0,7495 0,7941 1,0773 0,6461 
Mediaani 52 54 45 52 54 
Moodi 55 63 48 63 46 
Keskihajonta 8,1877 9,1793 9,7258 13,1936 7,9126 
Otosvarianssi 67,0387 84,2588 94,5904 174,0707 62,6087 
Huipukkuus -0,7696 -0,3295 -0,2199 -0,7507 -0,3349 
Vinous -0,0592 -0,1940 0,3180 -0,0592 0,3994 
Alue 39 48 52 62 37 
Minimi 31 28 25 20 40 
Maksimi 70 76 77 82 77 
Lukumäärä 150 150 150 150 150 

Taulukko 5: Yhteiskuntavastuusuoriutuminen osa-alueittain, Aasia 

 

Taulukon 3 mukaisesti Aasian osalta voidaan havaita yhteiskuntavastuun kaikkien 

osa-alueiden pisteiden olevan lähes normaalijakautuneisuuden vaihteluvälin puit-

teissa (<.50), tosin negatiivinen huipukkuus on voimakkaampaa verrattuna Euroop-

paan. Osa-alueiden keskiarvoja ja mediaaneja tarkastellessa voidaan todeta, että 

hallintovastuu erottuu joukosta epäedullisesti sen saaden muita osa-alueita huomat-

tavasti alhaisempia pisteytyksiä. Ympäristövastuun saadessa koko otoksen kor-

keimman keskiarvon, sen useimmin esiintyvä arvo, on kuitenkin koko joukon alhai-

sin moodin ollessa 46. Ympäristövastuun kohdalla alhaisinkin pisteytys on kuitenkin 

muihin osa-alueisiin nähden korkea, ja verrattuna alhaisimman minimipistemäärän 

saaneeseen työntekijävastuuseen, kaksinkertainen.  
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Pohjois-Amerikka Kokonaisuus Yhteisö Hallinto Työntekijät Ympäristö 

      
Keskiarvo 51,2602 57,4577 43,4248 56,6238 48,8197 
Keskivirhe 0,2098 0,2603 0,3069 0,2925 0,3184 
Mediaani 50 58 43 56 47 
Moodi 49 62 39 54 42 
Keskihajonta 5,3005 6,5758 7,7512 7,3872 8,0431 
Otosvarianssi 28,0955 43,2407 60,0815 54,5710 64,6912 
Huipukkuus 2,0043 1,2638 0,2760 0,8262 1,3983 
Vinous 0,8602 -0,5854 0,2421 -0,1839 1,1815 
Alue 44 48 52 54 50 
Minimi 33 32 19 24 33 
Maksimi 77 80 71 78 83 
Lukumäärä 638 638 638 638 638 

Taulukko 6: Yhteiskuntavastuusuoriutuminen osa-alueittain, Pohjois-Amerikka 

 

Pohjois-Amerikan (taulukko 4) osalta hallinto- ja työntekijäpisteen noudattelevat 

yhtä lailla normaalijakaumaa yhteisöpisteiden poiketessa siitä vain hieman. Koko-

naispisteiden vinoutumiseen vaikuttaa otoksen perusteella kuitenkin voimakkaasti 

ympäristöpisteiden huomattava positiivinen vinous, mikä käytännössä tarkoittaa 

heikkoja pisteytyksiä yhteiskuntavastuun ympäristösuoriutumisesta. Keskittyminen 

on havaittavissa myös y-akselin huipukkuutena, siinä missä Aasian ympäristövas-

tuusuoriutumisen osa-alueiden pistejakaumat ovat ennemminkin negatiivisia ja ta-

saisia, ovat ne Pohjois-Amerikassa hallintopisteitä lukuun ottamatta voimakkaan 

huipukkaita.  

3.5 Analysointimenetelmät 

Tilastollisia testejä on olemassa lukuisia. Testin valintaan vaikuttaa muun muassa 

aineiston mitta-asteikko. Tutkimuksessa tarkastellaan ennen kaikkea otoksen ja-

kauman hajontaa sekä sen muotoa. Koska kyseessä on tutkimus, jossa tarkoituk-

sena on vertailla otosten ominaisuuksia, varsinaista muuttujien riippuvuus- tai vai-

kutussuhteiden testausta ei toteuteta. Analysointimenetelmien valinta perustuu li-

säksi otoksien lukumäärään. Aineistossa otosten keskinäinen suhde on riippuma-

ton, joten saman asian jakaumia tutkitaan eri osajoukoissa. Havaintojen lukumäärä 

ei aseta varsinaisia rajoitteita tutkimuksen toteuttamiselle, sillä otoskoon katsotaan 

olevan riittävä eikä erikseen pienille otoksille suunnattuja testejä ole tarve käyttää.  
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Edellä kappaleessa 3.4 esiteltyjen tunnuslukujen perusteella aineistosta on havait-

tavissa, että se noudattaa pääpiirteittäin normaalijakaumaa. Otokset sisältävät kui-

tenkin aikaisempien havaintojen perusteella muutamia poikkeuksia normaalija-

kaumasta, ollen joko hieman vinoutuneita tai huipukkaita. Näin ollen otosten nor-

maalijakautuneisuutta on testattu edelleen Kolmogorov-Smirnovin yhteensopivuus-

testillä.  

Kolmogorov-Smirnovin yhteensopivuustestillä testataan, noudattaako muuttujien ja-

kauma teoreettista jakaumaa. Testi soveltuu käytettäväksi aineiston koon ollessa yli 

50. Kolmogorov-Smirnovin yhteensopivuustestillä verrataan aineiston jakaumaa 

normaalijakaumaan. (Karjaluoto, 2007) Sen testihypoteesit ovat: 

H0: muuttuja noudattaa teoreettista jakaumaa 

H1: muuttuja ei noudata teoreettista jakaumaa 

Aineistosta tarkasteltiin Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan kokonaispisteiden 

otoksia. Kolmogorov-Smirnovin yhteensopivuustestissä (liite 1) asetettiin merkit-

sevyystasoksi .050 ja luottamustasoksi 95 prosenttia ennen testin toteuttamista tie-

teellisessä tutkimuksessa yleisesti käytetyn merkitsevyys- ja luottamustason mukai-

sesti. (Tarkiainen, 2007) 

Testin perustella voidaan todeta, että kokonaispisteistä korkeimman keskiarvon 

saavuttaa Eurooppa. Keskihajonnalla mitattuna kokonaispisteet ovat kuitenkin ver-

tailujoukko laajemmin jakautuneet. Graafisesti Euroopan yhteiskuntavastuupistei-

den kokonaisjakauma lähentelee normaalijakaumaa muodoltaan alittaen kuitenkin 

merkitsevyystason selkeästi ollen .009 <.050. 

Aasian ja Pohjois-Amerikan keskiarvot ovat testin mukaan yhtäläiset, keskihajonnan 

ollessa Pohjois-Amerikassa kuitenkin merkittävästi vertailujoukkoa suppeampi. 

Myös Kolmogorov-Smirnovin jakaumatesti osoittaa graafisesti Aasian yhteiskunta-

vastuun kokonaispisteiden olevan varsin tasaisesti jakautuneita, kuten aikaisemmin 

kappaleessa 3.4 todettiin myös aineiston tunnuslukujen perusteella. Kolmogorov-
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Smirnovin jakaumatestin mukaan Aasian kokonaispisteet ovat kuitenkin tilastolli-

sesti lähinnä normaalijakautunutta populaatiota, tosin vielä kaukana normaalijakau-

tuneeksi hyväksyttävistä raja-arvoista ollen .016 <.050. 

Pohjois-Amerikan osalta Kolmogorov-Smirnovin testi havainnollistaa hyvin otoksen 

poikkeaman normaalijakaumasta ja osoittaa sen vinoutuneisuuden sekä huipukkuu-

den. Keskihajonta olikin testissä merkittävästi vertailuryhmiä suppeampi. Myös mer-

kitsevyystasoltaan Kolmogorov-Smirnovin jakaumatesti osoitti Pohjois-Amerikan 

kokonaispisteiden poikkeavan eniten normaalijakaumasta ollen .000 <.050. 

Merkitsevyystasoiltaan kaikki testin otokset ovat selkeästi alle asetetun .050, mikä 

tarkoittaa nollahypoteesin hylkäämistä kaikkien otosten osalta. Kun nollahypoteesi 

H0: muuttuja noudattaa teoreettista jakaumaa hylätään, jää hypoteesi H1: muuttuja 

ei noudata teoreettista jakaumaa voimaan. Kolmogorov-Smirnovin yhteensopivuus-

testi osoittaa näin, että otokset eivät ole normaalijakautuneita. 

Kolmogorov-Smirnovin jakaumatesti muiden vastaavien testien tapaa tyypillisesti 

kuitenkin hylkää tässä tutkimuksessa käytetyn kaltaisilla suurilla otoksilla normaali-

jakautuneisuuden. Näin ollen suoria johtopäätöksiä yksin Kolmogorov-Smirnovin ja-

kaumatestin perusteella ei voida tehdä. Liitteessä 1 esitellyistä histogrammeista kui-

tenkin näkee graafisesti jakaumien muodon olevan normaalijakauman kaltainen 

vain pienillä eroavaisuuksilla. Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan jakaumat ovat 

käytännössä riittävän normaalijakautuneita parametristen testien käyttöä varten 

analyysissa. 

Parametrisena testinä tutkimuksessa on käytetty varianssianalyysia, jonka avulla 

tutkitaan selitettävän muuttujan riippuvuutta selittävästä muuttujasta. Analyysissa 

selittävän muuttujan (maantieteellinen alue; Eurooppa, Aasia, Pohjois-Amerikka) 

suhdetta verrataan selitettävään muuttujaan (yhteiskuntavastuupisteet) yksisuuntai-

sen varianssianalyysin (One-Way ANOVA) avulla (liite 2). Tilastollisen merkitsevyy-

den raja-arvoksi asetettiin p-arvo .05. Varianssianalyysissa tilastollisena testinä käy-

tettiin F-testiä, jonka saaman arvon ollessa yli 1, osoittaa se selitettävän muuttujan 

keskiarvojen vaihtelevan selittävän muuttujan luokkien välillä enemmän kuin luok-

kien sisällä. Tällöin riippumaton muuttuja selittää riippuvaa muuttujaa, minkä perus-

teella nollahypoteesi voidaan hylätä. (Karjaluoto, 2007) Hypoteeseiksi asetettiin:  
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H0: Maantieteellisellä alueella ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä yhteiskunta-

vastuusuoriutumiseen 

H1: Maantieteellisellä alueella on tilastollisesti merkitsevä yhteys yhteiskuntavastuu-

suoriutumiseen.  

ANOVA:n tulokset osoittavat, että maantieteellisellä alueella on tilastollisesti merkit-

tävä yhteys yhteiskuntavastuusuoriutumiseen Euroopan, Aasian ja Pohjois-Ameri-

kan välillä. Korkea F-arvo (32.468) osoittaa, että ryhmien väliset keskiarvot erosivat 

toisistaan voimakkaasti. Otos on myös tilastollisesti merkittävä, en ollessa .000 < 

.05. Kun F-arvo on suurempi kuin 1 ja otos on tilastollisesti merkittävä, voidaan nol-

lahypoteesi H0: Maantieteellisellä alueella ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

yhteiskuntavastuusuoriutumiseen, hylätä. Hypoteesi H1: Maantieteellisellä alueella 

on tilastollisesti merkitsevä yhteys yhteiskuntavastuusuoriutumiseen, jää tällöin voi-

maan.  

Etan neliö (liite 3) puolestaan osoittaa, että maantieteellinen alue selittää 6 prosent-

tia riippuvan muuttujan eli yhteiskuntavastuupisteiden vaihtelusta sen saadessa ar-

von .062. Koska ANOVA eikä Etan neliö kerro vielä, minkä ryhmien välillä eroja on 

havaittu, on aineistolle tehty vielä Post Hoc –testi (liite 4). Post Hoc –testiksi valittiin 

Scheffen metodi, jonka perusteella maantieteellisten alueiden välisiä merkitseviä 

eroja on tarkasteltu. Kun luottamustasoksi on asetettu .05, Post Hoc –testin perus-

teella voidaan todeta, että tilastollisesti merkitseviä eroja on Euroopan ja Aasian 

sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Aasian ja Pohjois-Amerikan välillä ha-

vaittu ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. 

4 TUTKIMUSTULOKSET 

Vaikka tutkimustulokset Kolmogorov-Smirnovin jakaumatestin perusteella vaikutta-

vat siltä, että otokset eivät noudattele eri maanosien välillä normaalijakaumaa, to-

dettiin jakaumien graafisten muotojen perusteella olevan kuitenkin riittävät jatkotes-

tien suorittamiselle ANOVA:n avulla. Varianssianalyysin tuloksena todettakoon, että 

maantieteellisellä alueella havaittiin tilastollisesti merkittävä yhteys yhteiskuntavas-

tuupisteisiin. Yhteiskuntavastuupisteiden selittävyys oli kuitenkin vain kohtalainen 
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ollen kuusi prosenttia. Kun yhteiskuntavastuupisteiden prosentuaalista jakaumaa 

tarkastellaan edelleen graafien perusteella, voidaan todeta, että maanosien välillä 

on havaittavissa tutkimustulosten perusteella eroja kaikissa tarkastelluissa osa-alu-

eissa. Tämän ilmaisee myös edellä kappaleessa 3.5 suoritettu Kolmogorov-Smirno-

vin yhteensopivuustesti. Post Hoc –testi kuitenkin osoittaa, että Aasian ja Pohjois-

Amerikan välinen ero ei saavuta tilastollisen merkitsevyyden tasoa.  

Lisäksi tutkimustulokset osoittavat, että alueiden sisällä vallitsee myös merkittäviä 

eroja yhteiskuntavastuusuoriutumisen eri osa-alueiden välillä. Tutkimustulosten pe-

rusteella on kuitenkin havaittavissa tiettyjen, kuten ympäristö- ja työntekijäosa-alu-

eiden parempi suoriutuminen alueesta riippumatta ja toisaalta osa-alueiden kuten 

hallinto heikompi menestys.  

4.1 Maantieteellisten alueiden eroavaisuudet havainnoissa 

Pisteiden alueellinen kokonaisjakauma Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan vä-

lillä (kuvio 3) on sijoittunut siten, että alhaisin kokonaispistearvo ja otoksen minimi 

on Euroopan 24 pistettä, mikä osoittaa yhteiskuntavastuun kannata heikoimpien ar-

vojen sijoittuvan Eurooppaan. Vastaavasti kokonaispisteiden korkein arvo 77 pis-

tettä ja otoksen maksimi on annettu Pohjois-Amerikassa, jonka perusteella yritysten 

yhteiskuntavastuusuoriutumiseen vahvin havainto sijoittuu. Aasiassa puolestaan 

otoksen kokonaispisteiden vaihteluväli on verrokkiryhmää pienempi 39 < 44 <51 

(Aasia < Pohjois-Amerikka < Eurooppa). Euroopassa on kuitenkin keskimäärin 

enemmän suuria pistelukuja kuin Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa, mikä on havait-

tavissa myös jakauman muodosta. Varianssianalyysi osoittaa nämä havainnot to-

denmukaisiksi F-arvon ollessa 32.468. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

maantieteellisillä alueilla on merkittävä yhteys yhteiskuntapisteisiin, vaikkakin Etan 

neliön perusteella yhteiskuntavastuupisteiden selittävyys 6 prosentin tasolla ei ole 

kovin korkea.  
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Kuvio 13: Kokonaissuoriutuminen alueittain 

 

Kun tarkastellaan Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan välillä yhteiskuntavastuu-

suoriutumista kokonaispisteiden prosenttijakauman perusteella, voidaan todeta tut-

kimukselle asetetun hypoteesin H1: Finanssitoimialan yritysten yhteiskuntavastuu-

suoriutumisessa on eroja Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan välillä, ehtojen 

täyttyvän ja hypoteesin toteutuvan. Tarkasteltaessa maantieteellisten alueiden yh-

teyksiä tarkemmin Post Hoc –testin avulla, osoittaa se kuitenkin, että yhteiskunta-

vastuupisteiden ero Aasian ja Pohjois-Amerikan välillä ei saavuta tilastollista mer-

kitsevyyttä. Euroopan ja muiden maanosien välillä tilastollinen merkitsevyys kuiten-

kin saavutetaan.  

Kun syvennetään tarkastelua koskemaan yhteiskuntavastuupisteytyksen kokonais-

pisteiden taustalla vaikuttaviin osa-alueiden pisteisiin, havaitaan edellisestä poike-

ten maanosien välillä suurempaa vaihtelua. Yhteisöllisyyspisteiden (kuvio 4) pro-

sentuaalinen jakauma osoittaa kokonaispisteitä suurempaa vinoumaa etenkin Eu-

roopan yhteisöllisyyspisteissä, jotka ovat voimakkaasti vasemmalle vinoja. Tämä 

osoittaa eurooppalaisten yritysten suoriutuvan yhteisöllisyysosa-alueessa keski-

määräistä heikommin eikä yritysten koetaan kantavan vastuuta yhteisöstään. Aa-
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sialaisten yritysten yhteisöllisyyspisteet noudattavat puolestaan lähes normaalija-

kaumaa, toisin kuin pohjoisamerikkalaisten yritysten, jotka ovat vahvasti keskitty-

neet keskiarvopisteiden ympärille. 

 

Kuvio 14: Yhteisöllisyyssuoriutuminen alueittain 

 

Yhteiskuntavastuusuoriutumisen tarkastelu yhteisöllisyyssuoriutumisen näkökul-

masta valituilla alueilla osoittaa, että Pohjois-Amerikan suoriutuminen poikkeaa sel-

keästi Euroopan ja Aasian yhteiskuntavastuusuoriutumisesta sen saavuttaessa ver-

tailuryhmää merkittävästi paremmat arvosanat ja ollen otoksista ainoa, joka on po-

sitiivisesti huipukas. Euroopan ja Aasian jakaumat muistuttavat muodoltaan lähem-

min toisiaan, mutta Euroopan yhteisöllisyyspisteet painottuvat kuitenkin voimak-

kaammin korkeampiin arvoihin kun Aasian jakauma puolestaan lähentelee teoreet-

tista jakaumaa sekä vinouden että huipukkuuden ollessa < .50.  Näin ollen hypoteesi 

H2: Finanssitoimialan yhteiskuntavastuusuoriutumisessa on eroja yhteisöllisyysar-

voissa tutkittavien alueiden välillä, jää voimaan.  

Yhteiskuntavastuun hallinto-osa-alueen pistejakauma (kuvio 5) osoittaa merkittäviä 

eroja otosten välillä. Osa-alueessa eurooppalaisten yritysten yhteiskuntavastuupis-

tejakauma on selkeästi keskittynyt ja huipukas korkeampien pistearvojen ympärille, 

kun taas vastaavasti pohjoisamerikkalaisten yritysten yhteiskuntavastuusuoriutumi-
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nen hallinto-osa-alueella vaikuttaa tutkimusten tulosten perusteella olevan keskitty-

nyt ja huipukas matalampien pistearvojen ympärille. Sekä Pohjois-Amerikka että 

Aasia ovat positiivisesti vinoutuneita, mikä tarkoittaa hallintopisteiden jakauman pai-

nottumista otoksessa ennemmin heikkojen pistearvojen ympärille. 

 

Kuvio 15: Hallintosuoriutuminen alueittain 

 

Hallintosuoriutuminen on otosten heikoimmalla tasolla sekä Aasiassa että Pohjois-

Amerikassa, vaikka ne eivät ole juurikaan vinoutuneita. Tunnusluvut osoittavat kui-

tenkin eurooppalaisten yhtiöiden suoriutuvan osa-alueella verrokkiryhmäänsä pa-

remmin. Hypoteesi H3: Finanssitoimialan yhteiskuntavastuusuoriutumisessa on 

eroja hallintoarvoissa tutkittavien alueiden välillä, osoitetaan näin ollen oikeaksi. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat työntekijäsuoriutumisen (kuvio 6) saavuttavan yh-

teiskuntavastuun osa-alueista sekä erityisen heikkoja että erityisen vahvoja arvoja. 

Sekä eurooppalaiset että aasialaiset saavat yhteiskuntavastuun työntekijäsuoriutu-

misesta otosten maksimina 82 pistettä ja pohjoisamerikkalaiset yritykset toiseksi 

korkeimpana pistemääränä 78 pistettä. Aasialaisten yritysten osalta huomion ar-

voista osa-alueessa on kuitenkin sen huomattava negatiivinen huipukkuus, joka il-

menee otannan tasaisuutena. Pohjois-Amerikan otoksille tyypillisesti myös työnte-

kijäsuoriutuminen on puolestaan huipukkuuden osalta selkeästi positiivinen. 
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Kuvio 16: Työntekijäsuoriutuminen alueittain 

 

Työntekijäsuoriutumisen osalta yhteiskuntavastuun erot ovat havaittavissa graafi-

sesti kaikkien alueiden noudattaen toisistaan erilaisia profiileja. Hypoteesi H4: Fi-

nanssitoimialan yhteiskuntavastuusuoriutumisessa on eroja työntekijäarvoissa tut-

kittavien alueiden välillä, jää tässä tapauksessa voimaan.  

Ympäristösuoriutuminen vaihtelee Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa 

tutkimuksen perusteella selkeästi (kuvio 7). Tuloksista on havaittavissa, että kes-

kiarvoluvuilla arvioituna suoriutuminen on muihin yhteiskuntavastuun osa-alueisiin 

nähden erityisen vahvaa Euroopassa ja Aasiassa. Toisaalta ympäristösuoriutumi-

nen on näillä tunnusluvuilla arvioituna erityisen heikkoa Pohjois-Amerikassa. Poh-

jois-Amerikan osalta otoksen keskihajonta on muita sen otoksia suurempi, mutta 

edelleen vahvasti keskittynyt ja huipukas heikompien pistearvojen ympärille, toisin 

kuin Euroopan ja Aasian vinouden tunnusluvut, jotka itseisarvoiltaan lähentyvät nor-

maalijakaumaa olen .37 < .50 ja .39 < 0.5.  
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Kuvio 17: Ympäristösuoriutuminen alueittain 

 

Yhteiskuntavastuusuoriutumisen tarkastelu ympäristösuoriutumisen kannalta osit-

taa Euroopan ja Aasian jakaumien olevan keskenään lähempänä toisiaan, kuin Poh-

jois-Amerikan, joka poikkeaa edellä mainituista selkeästi niin huipukkuutensa kuin 

vinoutensakin puolesta.  Näin ollen hypoteesi H5: Finanssitoimialan yhteiskuntavas-

tuusuoriutumisessa on eroja ympäristöarvoissa tutkittavien alueiden välillä, osoite-

taan oikeaksi.  

Alueellista suoriutumista Euroopan, Aasian ja Pohjois-Amerikan välillä tarkastelta-

essa tutkimustulokset osoittavat, että eurooppalaisten ja aasialaisten yhtiöiden yh-

teiskuntavastuusuoriutuminen eri osa-alueilla noudattelee lähemmin normaalija-

kaumaa kuin pohjoisamerikkalaisten yhtiöiden. Pohjois-Amerikassa huomionar-

voista on tutkimustulosten perusteella havaittu säännönmukainen korostunut posi-

tiivinen huipukkuus kaikilla yhteiskuntavastuun osa-alueilla. Vaikka otoskoko poh-

joisamerikkalaisista yhtiöistä oli vertailuryhmien otoksia suurempi, keskittyvät vas-

taukset voimakkaammin kuin vertailuryhmillä. Otosten keskihajonta olikin ryhmässä 

huomattavasti suppeampi kuin muissa.  

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta yhteiskuntavastuusuoriutumisen sisäl-

tävän eroja tutkittujen maantieteellisten alueiden Euroopan, Aasian ja Pohjois-Ame-
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rikan välillä niin pisteiden maksimi ja minimiarvoissa, keskiarvotunnusluvissa, vaih-

teluväleissä kuin jakaumissakin. Näin ollen kaikki tutkimukselle asetettu hypoteesit 

jäävät voimaan. 

4.2 Eurooppa 

Kun tarkastellaan yhteiskuntavastuusuoriutumista yksittäisen maantieteellisen alu-

een sisällä, tutkimusten tulosten perusteella on havaittavissa eri yhteiskuntavastuu-

osa-alueiden sijoittuminen. Euroopassa (kuvio 8) sekä työntekijä- että ympäristö -

osa-alueet ovat saaneet korkeampia pisteitä, kun taas yhteisöllisyysosa-alueen pis-

teistä löytyy enemmän heikompia arvoja.  

 

Kuvio 18: Yhteiskuntavastuusuoriutumisen jakauma, Eurooppa 

 

Euroopan sisäisissä tuloksissa työntekijäpisteet saavuttavat yhteiskuntavastuun 

osa-alueista vahvimmat tunnusluvut keskiarvon sekä mediaanin ollessa muita osa-

alueita korkeammat ja moodin kohotessa 73 pisteeseen. Otoksen perusteella vaih-

telu ja keskihajonta ovat kuitenkin yritysten välillä suurta, sillä sama työntekijäosa-

alue saa Euroopan pisteytyksistä alhaisimman pistemäärän. Tutkimustulosten pe-

rustella yritysten yhteiskuntavastuusuoriutumisen ei siis voida yksiselitteisesti to-

deta olevan hyvää Euroopassa, vaikka osa-alue saankin painotetusti korkeampia 

arvosanoja. 
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4.3 Aasia 

Aasiassa (kuvio 9) yhteiskuntavastuusuoriutumisen voidaan tutkimustulosten pe-

rusteella todeta olevan eri osa-alueiden välillä jokseenkin tasaisesti jakautunutta. 

Tähän tosin muodostaa poikkeuksen muun muassa hallinto-osa-alue, joka aasialai-

silla yrityksillä saa varsin matalat pisteet. Jakauma on voimakkaasti positiivisesti 

vino.  

 

Kuvio 19: Yhteiskuntavastuusuoriutumisen jakauma, Aasia 

 

Tarkasteltaessa yhteiskuntavastuusuoriutumisen osa-alueita aasialaisten yhtiöiden 

kohdalla, merkittäväksi havainnoksi muodostuu otannan arvojen suhteellisen tasai-

nen jakautuminen vastausvaihtoehtojen välillä. Sekä erityisen huonoja että erityisen 

hyviä pisteytyksiä osa-alueiden kohdalla esiintyy vain niukasti, mutta keskinkertais-

ten ja melko huonojen sekä melko hyvien vastausvaihtoehtojen välillä osa-alueiden 

prosentuaalinen jakauma painottuu pääosin 20-30 prosentin tasolle. 

4.4 Pohjois-Amerikka 

Pohjois-Amerikan (kuvio 10) yhteiskuntavastuusuorutumista kuvastaa sen kaikissa 

osa-aluissa niiden voimakas keskittyneisyys ja huipukkuus. Tämä kumuloituu 



51 

 

etenkin kokonaispisteosa-alueessa, joka yhdistää muut osa-alueet ja saavuttaa yli 

80 prosentin kertymän pistealueelle 51-60 pistettä. Keskihajonnan ollessa otoksissa 

pieni, korostuvat myös sen vinoumat, kuten hallinto-osa-alue, joka on voimakkaan 

positiivisesti vinoutunut.  

 

Kuvio 20: Yhteiskuntavastuusuoriutumisen jakauma, Pohjois-Amerikka 

 

Muihin yhteiskuntavastuun osa-alueisiin verrattuna hallintosuoriutuminen on erityi-

sen heikkoa pisteistä lähes 40 prosentin sijoittuessa alle 40 pisteen.  Toisaalta sekä 

yhteisöllisyys- ja työntekijä-osa-alueet saavuttavat noin 30 prosentin pistetason kor-

keammissa tyytyväisyysluokissa.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Maanosien yhteys yhteiskuntapisteisiin on tutkimustulosten valossa osoitettavissa 

olevan olemassa. Tätä tukee niin graafien perusteella tehdyt havainnot, kuin myös 

varianssianalyysin sekä Post Hoc –testin tulokset. Tilastollisesti merkittävä ero on 

Schaffen metodin mukaan kuitenkin vain Euroopan ja muiden maanosien välillä, 

kun Aasian ja Pohjois-Amerikan tulos jää tilastollisen merkittävyyden ulkopuolelle. 

Tuloksia tulkittaessa on lisäksi huomioitava, että Etan neliön mukaan maanosien 

selittävyys yhteiskuntapisteiden vaihtelusta on kuitenkin alhainen.  

Luvussa analysoidaan tutkimuksen havaintoja ja saatuja tuloksia, sekä tarkastel-

laan ja pohditaan muun muassa teorian ja mittausten yhteensopivuutta. Luvussa 

pohditaan myös syitä mahdollisiin eroihin sekä kiteytetään työn tulosten perusteella 

tehdyt johtopäätökset. Lopuksi tutkimuksesta tehdään yhteenveto.  

5.1 Tutkimustulosten johtopäätökset 

CSRHUB:n yhteiskuntavastuun neljä osa-aluetta yhteisö, hallinto, työntekijät ja ym-

päristö noudattelevat tieteellisissä tutkimuksissa tunnistettuja yhteiskuntavastuun 

ulottuvuuksia. Kuten kappaleessa 2.1 todetaan, on yhteiskuntavastuun määrittele-

min yksiselitteisesti haastavaa. Määritelmän muodostamisen lisäksi tutkijoilla on eri-

laisia näkemyksiä siitä, mistä osa-alueista yhteiskuntavastuu koostuu. CSRHUB:n 

käyttämä jaottelu poikkeaa hieman Carrollin (1991) tunnetun yhteiskuntavastuupy-

ramidin jaottelussa, jossa yhteiskuntavastuun perustan muodostaa taloudellinen 

vastuu, jota seuraa juridinen-, eettinen- ja hyväntekeväisyysvastuut. Toisaalta tieto-

kannan jaottelu lähentelee sosiaalista vastuuta korostavaa lähestymistapaa, jossa 

eettisten käytäntöjen katsotaan parantavat työntekijäolosuhteita, yritysten oletetaan 

olevan mukana yhteisön kehittämisessä, niiden tulee edistää ympäristön suojelua 

ja osallistua hyvän hallintotavan mukaisesti talouden kehittämiseen. (Kanji et al., 

2010) 

Tutkimuksessa yhteiskuntavastuusuoriutumisen alueellisia eroja finanssitoimialalla 

lähestyttiin alueellisesta näkökulmasta. Tutkimuksessa pyrittiin vastaamaan kappa-

leessa 1.3 asetettuun tutkimusongelmaan; Miten finanssitoimialan yritysten yhteis-



53 

 

kuntavastuusuoriutuminen eroaa Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa? Li-

säksi tutkimuksessa perehdyttiin eroihin yhteiskuntavastuusuoriutumisessa finans-

sitoimialalla näiden maantieteellisten alueiden osalta yhteiskuntavastuun osa-aluei-

den yhteisön, ympäristön, työntekijöiden ja hallinnon näkökulmasta.  

Aikaisempien tutkimustulosten perusteella finanssitoimialan on todettu olevan sta-

biili perustuen sen sääntelyyn sekä liiketoimintamalliin, joka konkreettisten tuottei-

den sijasta tuottaa ennemminkin palveluita. (Heal, 2005) Näin ollen finanssitoimiala 

ei ole yhteiskuntavastuumielessä konfliktiherkkä ja oletus toimialan yhteiskuntavas-

tuusuoriutumisen yhdenmukaisuudesta eri maantieteellisten alueiden välillä on pe-

rusteltu. 

Opinnäytetyön tutkimustulokset osoittavat kuitenkin kaikkien kolmen tarkastellun 

maantieteellisen alueen välillä vallitsevan eroavaisuuksia yhteiskuntavastuusuoriu-

tumisessa sen kaikilla osa-alueilla. Tulokset eivät kuitenkaan ole tilastollisesti mer-

kittäviä Aasian ja Pohjois-Amerikan välillä. Tulosten perusteella eurooppalaiset yh-

tiöt suoriutuvat yhteiskuntavastuun toteuttamisesta kokonaisuudessaan parhaiten, 

kuten myös Ho et al. (2012) tutkimus osoittaa. Tämä tutkimus on myös linjassa edel-

lisen kanssa siitä, että pohjoisamerikkalaiset yhtiöt pärjäsivät yhteiskuntavastuusuo-

riutumisesta korkeammilla keskiarvo-, maksimi- ja minimipisteillä mitattuna aasialai-

sia yhtiöitä paremmin. Vastoin aikaisempia löydöksiä, tämän tutkimuksen perus-

teella aasialaiset yhtiöt kuitenkin pärjäsivät yhteiskuntavastuusuoriutumisessa poh-

joisamerikkalaisia yhtiöitä paremmin, kun arvioidaan pisteiden mediaania tai moo-

dia.  

Eurooppalaisten yhtiöiden parempaa yhteiskuntavastuusuoriutumista voidaan selit-

tää alueen kansallisilla kulttuuriympäristöillä, asenteilla ja vallitsevalla lainsäädän-

nöllä, vaikka yritysten yhteiskuntavastuun toteuttamisella on Matten et al. (2005) 

mukaan pidemmät perinteet Pohjois-Amerikassa. Eurooppalaisten yhtiöiden tiu-

kempi sääntely verrattuna yhdysvaltalaisten yhtiöiden itseohjautuvuuteen voi osal-

taan selittää tehdyn tutkimuksen tuloksia. 

Eurooppalaisten yhtiöiden parempaa yhteiskuntavastuusuoriutumista suhteessa 

aasialaisiin yhtiöihin voidaan perustella Hofsteden kulttuuriteorian avulla. Aasiassa 

ja etenkin tietyissä maissa kuten Malesiassa valtaetäisyyden on havaittu olevan 
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merkittävän suuri. Näin ollen yritysten johdon koetaan helpommin olevan oikeutet-

tua tekemiinsä valintoihin ja niitä kyseenalaistetaan vähemmän. (Hofstede, 1985; 

Hofstede, 1993; Ho et al., 2012) Kun yritysjohdon liiketoimet ovat pienemmän kritii-

kin kohteena, motivaatio toteuttaa lain vähimmäismääräystä suurempia panostuksia 

yhteisöön, hallintoon, työntekijöihin ja ympäristöön voi olla alhaisempi. Näin ollen 

kulttuuriteorian mukaa on myös luonnollista, että aasialaisten yhtiöiden yhteiskun-

tavastuusuoriutuminen on eurooppalaisia ja pohjoisamerikkalaisia yhtiöitä alhai-

semmalla tasolla.  

Opinnäytetyössä havaittiin pohjoisamerikkalaisten yhtiöiden suoriutuvan lähtökoh-

taisesti aasialaisia yhtiöitä paremmin yhteiskuntavastuun toteuttamisesta. Tämä 

poikkeaa kulttuuriteorian näkemyksistä, joissa vahvasti individuaalisuutta edusta-

van Yhdysvaltojen on todettu suoriutuvan yhteiskuntavastuun toteuttamisesta kol-

lektiivisia yhteisöjä, kuten Aasiaa heikommin. Hofstede selittää eroa kollektiivisten 

yhteisöiden halulla laittaa kokonaisetu yksilön edun edelle. Individualistisissa yhtei-

söissä on puolestaan havaittu eettisyyden olevan yhteiskuntavastuullisten toiminta-

tapojen osalta alhaisempi. Opinnäytetyön havaintoja aasialaisten yhtiöiden heikom-

masta yhteiskuntavastuusuoriutumisesta voi kutenkin selittää Aasian tiettyjen aluei-

den vahvasti maskuliinisuutta ja sukupuolirooleja korostava kulttuuriympäristö, mikä 

mahdollistaa yksittäisten vahvojen johtajien esiinnousun sekä epävarmuutta kart-

tava toimintamalli, joka perustuu hyvin strukturoituihin rakenteisiin, lakeihin, ja kor-

keaan hierarkiaan. Edellä mainitut kulttuuriteorian dimensiot korostuvat etenkin Ja-

panissa, joka muodostaa erään Aasian finanssikeskittymistä. (Hofstede, 1985; 

Hofstede, 1993; Ho et al., 2012) 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että tutkimuksen löydökset 

noudattelevat aikaisempien tutkimusten havaintoja siitä, että yhteiskuntavastuusuo-

riutumisessa on eroja eri alueiden välillä. (Ho et al., 2012; Matten et al., 2008) Li-

säksi tämä tutkimus osoittaa, että yhteiskuntavastuun eri osa-alueiden välillä on ha-

vaittavissa vastaavanlaisia eroavaisuuksia. Finanssialan yritysten korkea yhteiskun-

tavastuusuoriutuminen voi selittyä sen tuottamalla palveluliiketoiminnalla (Heal, 

2005), joka rasittaa työntekijöitä fyysistä tuotantohyödyketyöskentelyä vähemmän. 

Toisaalta finanssialalla on tutkimuksen mukaan korkea arvostus ympäristösuoriutu-
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miseen, vaikka finanssialan yhtiöt harvoin suoraan vaikuttavat ympäristöönsä posi-

tiivisesti tai negatiivisesti esimerkiksi saasteita tuottamalla. Ympäristövastuun posi-

tiivista arvostusta, joka tutkimustuloksissa nousi vahvasti esille, tukee finanssialan 

yritysten panostus vastuullisen sijoittamisen kautta välillisesti tuotettuihin positiivisiin 

ympäristövaikutuksiin. (Scholtens, 2009) Toisaalta hallinnon osalta kaikki tarkastel-

lut alueet finanssitoimialalla suoriutuivat muita yhteiskuntavastuun osa-alueita hei-

kommin. Tätä voi selittää finanssi-instituutioiden usein merkittävä koko ja hierarkki-

suus (Ho et al., 2012), joka voi asettaa hallinnolliselle läpinäkyvyydelle haasteita 

alalla.  

5.2 Tutkimustulosten luotettavuuden arviointi 

Validiteetti kuvaa sitä, kuinka hyvin tutkimus on onnistunut mittaamaan tutkimuk-

sessa asetettuja tavoitteita. Sisäinen validiteetti tarkoitta, että tutkimuksen mittauk-

set vastaavat teoriassa esitettyjä väitteitä. Ulkoinen validointi puolestaan edellyttää 

muiden tutkijoiden tulkitsevan tutkimustulokset samalla tavalla.  Tutkimuksen validi-

teettia saattaa heikentää systemaattinen- tai satunnaisvirhe. (Heikkilä, 2004. 186-

187)  

Yrityskohtaiset mittaustulokset yhteiskuntavastuusta ovat nykyisten tieteellisten tut-

kimusten valossa vaillinaisia ja yhteiskuntavastuun mittaamisen haasteet voivat il-

metä esimerkiksi harhaanjohtavina mittaustuloksina. (Weber, 2008; de Colle et al., 

2008) Tässä tutkimuksessa tulosten vertailukelpoisuutta arvioitaessa on huomioi-

tava, että yhteiskuntatutkimuksessa yleisimmin käytetty lähdemateriaali yhteiskun-

tavastuusuoriutumisesta on perinteisesti tuotettu tietokannoista kuten KLD, The 

Fortune Index sekä CSID. (Schreck, 2011; Mahoney et al., 2007; Ho et al., 2012) 

Tutkimuksessa käytettyyn lähdeaineistoon CSRHUB-tietokannasta ei ole tois-

taiseksi yhtä paljon vertailuaineistoa, mikä saattaa aiheuttaa eroja tulkintaan eri tie-

tokantojen perusteella tehdyissä tutkimuksissa.  Toisaalta CSRHUB:n pitäisi olla yk-

sittäisiä tietokantalähteitä luotettavampi, sillä se yhdistää tietoja useasta eri tieto-

kantalähteestä.  

Reliabiliteetti on kyky tuottaa yhdenmukaisia tuloksia. Sisäinen reliabiliteetti voidaan 

todeta toistamalla tutkimus useaan kertaan saavuttaen johdonmukaiset tulokset. Ul-
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koinen reliabiliteetti edellyttää, että mittausten toistettavuutta myös muissa tutkimuk-

sissa, aineistoissa ja tilanteissa. Tutkimuksen validiteetti on riippuvainen tutkimuk-

sen reliabiliteetista, mutta reliabiliteetti on riippumaton tutkimustulosyen yhdenmu-

kaisuuden kuvaaja. (Heikkilä, 2004. 186-187) 

Tutkimuksen reliabiliteetin varmistamiseksi kaikki tutkimuksen työvaiheet on pyritty 

kuvailemaan mahdollisimman tarkasti, jotta mittausten toistettavuus voidaan var-

mentaa. Tehdyssä tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että aineisto ei ollut normaali-

jakautunutta. Tämä asettaa kysymyksen tutkimuksen reliabiliteettia kohtaan, sillä 

yleisesti laajojen tutkimusaineistojen oletetaan olevan normaalisti jakautuneita. 

Koska CSRHUB on tietokantana vielä verrattain tuore, herää kysymys kestävätkö 

tutkimuksessa saavutetut tulokset aikaa ja saadaanko vastaavanlaiset tulokset 

myös tulevaisuudessa kannan karttuessa. Aineisto, joka ei ole täydellisen normaa-

lijakautunut, mahdollistaa lisäksi otosten välisten erojen kasvun siten, että jos sa-

man tutkimuksen toistaisi eri yritysten kohdalla myöhemmin aineistosta, joka nou-

dattelisi teoreettista normaalijakaumaa, voisi se todistaa tämän tutkimuksen hypo-

teesit epätosiksi.  

5.3 Yhteenveto 

Tässä pro gradu –tutkimuksessa tarkastellaan yhteiskuntavastuuta finanssitoi-

mialalla toimivissa yrityksissä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Tutki-

muksen lähtökohtana oli yhteiskuntavastuun jäsentyminen pienempiin osa-alueisiin. 

Tätä jäsentelyä tarkasteltiin määrittelyjen sekä teoreettisten viitekehysten avulla. 

Yhteiskuntavastuun jäsentymisen todettiin olevan kontekstisidonnainen ja painopis-

tealueiden vaihtelevan juridisesta lähestymistavasta, sosiaaliseen ja eettisen lähes-

tymistapaan.  

Tutkielma käsittelee yhteiskuntavastuuta sen toimialaan ja aluerajaukseen liittyvine 

erityispiirteineen. Yhteiskuntavastuuta tutkitaan yläkäsitteenä, jonka lisäksi tutki-

musta tarkennetaan koskemaan sen neljää osa-aluetta yhteisövastuuta, hallinto-

vastuuta, työntekijävastuuta sekä ympäristövastuuta. Kvantitatiivisena tutkimuk-

sena toteutettu opinnäytetyön empiirinen osuus pyrkii selvittämään, eroaako yhteis-

kuntavastuusuoriutuminen valittujen maanosien välillä ja onko tällaisia maantieteel-

lisiä eroja havaittavissa myös yhteiskuntavastuun eri alakategorioiden välillä.  
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Tutkimuksen tulokset osoittavat, että finanssitoimialalla on nähtävissä maantieteel-

lisiä eroja yhteiskuntavastuusuoriutumisessa Euroopan, Aasian ja Pohjois-Ameri-

kan välillä. Johtopäätöksenä tutkimuksessa todetaan, että havaitut erot ovat yhden-

mukaisia valtaosan aikaisempien tutkimusten löydösten kanssa. Näitä eroja tutki-

mukset selittävät muun muassa alueiden välisillä kulttuurisilla eroilla. Jatkotutkimuk-

sena olisi mielenkiintoista laajentaa tutkimusta selvittämään syvällisemmin näiden 

havaittujen erojen taustoja ja korostaa yrityksen johdon, sidosryhmien ja asiakkai-

den eroavia näkökulmia siitä, miten finanssitoimialan yritys suoriutuu yhteiskunta-

vastuun toteuttamisesta.  
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LIITTEET 

Liite 1: Kolmogorov-Smirnovin yhteensopivuustesti 

 Hypoteesin testin yhteenveto    
  Nollahypoteesi Testi Sig. Johtopäätös 

Eurooppa 
Euroopan kokonaispisteiden jakauma 
on normaalisti jakautunut keskiarvolla 
56 ja keskihajonnalla 9.193 

Kolmogorov-
Smirnov .0091 Hylätään  

nollahypoteesi 

Aasia 
Aasian kokonaispisteiden jakauma on 
normaalisti jakautunut keskiarvolla 51 
ja keskihajonnalla 8.188 

Kolmogorov-
Smirnov .0161 Hylätään  

nollahypoteesi 

Pohjois- 
Amerikka 

Pohjois-Amerikan kokonaispisteiden 
jakauma on normaalisti jakautunut 
keskiarvolla 51 ja keskihajonnalla 
5.301 

Kolmogorov-
Smirnov .0001 Hylätään  

nollahypoteesi 

, Eurooppa 

, Aasia 

, Pohjois-Amerikka 



 

 

Liite 2: One-Way ANOVA 
      

Yhteispisteet, 

ANOVA  

     

 
Neliöiden 

summa df 

Keskiarvon 

neliö F Sig. 

Maanosien välillä 2949.606 2 1474.803 32.468 .000 

Maanosien sisällä 44787.552 986 45.423     

Yhteensä 47737.159 988       

 

Yhteenveto 
      

 
Hyväksytty 

 
Hylätty 

 
Yhteensä 

 

 

N Prosenttia N 

Prosent-

tia N Prosenttia 

Yhteispisteet  * 

Maanosa 989 100 % 0 0 % 989 100 % 

 

 

Keskiarvo ja kes-

kihajonta  

   

Maanosa Keskiarvo N Keskihajonta 

Aasia 51.19 150 8.188 

Eurooppa 55.54 201 9.193 

Pohjois-Amerikka 51.26 638 5.301 

Yhteensä 52.12 989 6.951 

 



 

 

Liite 3: Eta ja Etan neliö 

Eta ja Etan neliö 
  

 
Eta Etan neliö 

Yhteispisteet * Maanosa .249 .062 

 

  



 

 

Liite 4: Post Hoc –testi, Scheffe 

Post Hoc -testi  
  

      

Scheffe  
      

Maantieeteellinen 
alue 

Maantieteellinen alue 
-yhdistelmä 

Keskiarvon ero Keskivirhe Sig. Alaraja Yläraja 

Eurooppa Aasia 4.351* .727 .000 2.57 6.13 

  Pohjois-Amerikka 4.277* .545 .000 2.94 5.61 

Aasia Eurooppa -4.351* .727 .000 -6.13 -2.57 

  Pohjois-Amerikka -.074 .612 .993 -1.57 1.43 

Pohjois-Amerikka Eurooppa -4.277* .545 .000 -5.61 -2.94 

  Aasia .074 .612 .993 -1.43 1.57 

*  Keskiarvon ero on 
merkitsevä 0.05 ta-
solla  

      

 

 

 

 

95% luottamusväli 


