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Ympäristötietoisuuden lisääntyessä yhteiskuntavastuun ympäristödimensio on 

kasvattanut rooliaan osana yritysten liiketoimintaa, mutta siihen tehtyjen panostuksien 

hyödyistä ei olla päästy yksimielisyyteen aihepiirin tutkimuskentässä. Tässä 

kandidaatin tutkielmassa haluttiin selvittää sitä, voidaanko ympäristövastuullisuudella 

parantaa yrityksen taloudellista suoriutumista vai lisäävätkö panostukset 

ympäristövastuullisuuteen vain kuluja ja aiheuttavat täten tehottomuutta heikentäen 

yritysten kilpailukykyä. 

 

Tutkimusmenetelmänä tässä tutkielmassa käytettiin paneelidatan regressioanalyysia. 

Regressioanalyysillä haluttiin selvittää yrityksen ympäristövastuun sekä 

kannattavuuden välisen yhteyden olemassaoloa: vaikuttaako ympäristövastuullisuus 

yrityksen kannattavuuteen tai lisääkö yrityksen kannattavuus sen panoksia 

ympäristövastuullisuuteen? Ympäristövastuullisuuden muuttujaksi valittiin CSRHub –

vastuullisuustietokannasta saatujen julkisten pohjoisamerikkalaisten ja kanadalaisten 

yritysten ympäristösuoriutumisen arvoja vuosilta 2012 – 2016 ja kannattavuutta 

kuvattiin samaisen yritysjoukon suhteellisen kannattavuuden tunnusluvuilla, koko 

pääoman tuottoasteella sekä sijoitetun pääoman tuottoasteella. 

 

Regressioanalyysin perusteella tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

ympäristövastuullisuuden ja kannattavuuden väliltä ei löydetty, eikä tutkielman pohjalta 

voida sanoa, että panostukset ympäristövastuullisuuteen vaikuttaisivat positiivisesti tai 

negatiivisesti yrityksen taloudelliseen suoriutumiseen.  
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When consciousness of the environment has risen, the environmental aspect of CSR 

(Corporate Social Responsibility) has become more significant part of business. 

Nevertheless, there has been a wide variance of research outcomes about benefits of 

environmental friendly business. More research is needed and therefore the objective 

of this Bachelor’s thesis is to examine whether environmental responsibility can 

improve the corporate financial performance or whether the investment in 

environmental responsibility is only an increase in costs leading business to 

inefficiency and decreased competitiveness. 

 

In this study, the relationship between environmental responsibility and financial 

performance was analyzed by panel data regression models aiming to examine 

whether this relationship exists. The data for environmental responsibility were 

gathered from CSRHub database from year 2012 to 2016 and the profitability was 

measured with two key ratios, Return on Assets and Return on Invested Capital. 

 

The results of this study suggest that there is no statistical significance relation 

between corporate environmental responsibility and corporate profitability. The 

findings indicate that investment in environmental friendly business will not affect 

corporate financial performance. 
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1. Johdanto	
 

Pohdittaessa yritysten ympäristövastuullisuutta tulee ensimmäisenä mieleen tapaus 

Volkswagen, jossa maailman suurin autovalmistaja markkinoi autojaan niiden 

ympäristöystävällisyydellä, kun tosiasiassa se saastutti maapalloa väärennettyjen 

saastetestien suojissa. Ympäristöystävällistä liiketoimintaa käytetään markkinoinnin 

välineenä, mutta siihen ei välttämättä olla valmiita laittamaan euroja: Luodaan 

ainoastaan kuluttajille mieleinen mielikuva ja pyritään siten kasvattamaan omistajien 

tuottoja. Perinteisesti yrityksen tarkoituksena onkin ollut omistajiensa voiton 

maksimoiminen. Nykypäivänä tämän ei pitäisi enää riittää, vaan yritysten tulisi yhä 

enemmän kiinnittää huomiota myös yhteiskunnalliseen hyvinvointiin. Klassisen 

taloustieteen piirissä näiden kahden välillä ei nähty konfliktia, vaan täydellisillä 

markkinoilla kaikkien yritysten maksimoidessa omia tuottojaan, myös yhteiskunnan 

hyvinvoinnin ajateltiin maksimoituvan (Renneboog et al. 2008). Negatiivisten 

ulkoisvaikutusten myötä yhteiskunnan hyvinvointi ei kuitenkaan aina maksimoidu ja 

vastuuttoman liiketoiminnan seuraukset voivat olla vakavia. Kärsijänä toimii koko 

maapallo kaikkine asukkaineen. 

 

Porter & Kramer (2006) nostavat esiin yritysten julkisuuskatastrofeja, joita oltaisiin 

hyvällä yhteiskuntavastuun strategialla voitu lieventää tai jopa välttää kokonaan. 

Esimerkiksi urheiluvaatejätti Nike on saanut paljon negatiivista julkisuutta 

työntekijöiden hyväksikäyttöskandaalin myötä, Shell on kärsinyt öljykatastrofin 

seurauksena ja pikaruokaketjuja sekä einesvalmistajia taas on syytetty liikalihavuuden 

aiheuttamisesta. Yrityksiltä myös vaaditaan auttavan käden tarjoamista hädän uhreille, 

ja esimerkiksi lääkefirmojen on odotettu osallistuvan Afrikan AIDS-pandemian 

taltuttamiseen. (Porter & Kramer 2006) 

 

Vastuullisuuden rooli yritysten liiketoiminnassa kasvaakin koko ajan ja tämän päivän 

menestystä tavoitteleva liiketoiminta on hyvin kaukana pelkästä voiton maksimointiin 

tähtäävästä liiketoiminnasta, tai näin on ainakin yritysten julkisuuskuvan mukaan. 

Suurena syynä tähän on digitalisaatio, mikä mahdollistaa niin positiivisten kuin 

negatiivisten uutisten leviämisen hetkessä sidosryhmien keskuuteen, ja 

yhteiskuntavastuullisuuden on keksitty olevan toimiva keino positiivisten mielikuvien 
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luomiseen. Ketjukahvilan take away –kahvissakin on teksti ”vastuullisesti tuotettu” ja 

television mainoskatkoilla saa seurata tarinaa, missä kahvintuottajan kyläläisille 

sponsoroimasta kaivosta on seurannut paremman kahvin lisäksi kylän väelle myös 

parempi elämä. Yhteiskuntavastuussa onkin pitkälti kyse yrityksen maineen 

rakentamisesta, minkä taas on nähty olevan vahvasti sidoksissa yrityksen 

taloudelliseen menestykseen. Lisäksi kuluttajilta ei valinnanvaraa puutu, jolloin 

kulutuspäätöksissä voi aidosti ottaa huomioon yrityksen liiketoiminnan etiikan, ja toimia 

kulutuspäätöksissä omien arvojen pohjalta: Kuluttajat ovat aikaisempaa valmiimpia 

maksamaan suurempia summia tuotteista ja palveluista, jotka ovat tuotettu heidän 

henkilökohtaisten arvojensa mukaisesti (Renneboog et al. 2008). 

 

Vaikka vastuullisuus on nostettu nykypäivänä liiketoiminnassa näennäisesti suureen 

roolin, huolestuttavaa on se, kuinka helposti suuretkin yritykset säästävät 

vastuullisuudessa suurempien tuottojen toivossa, kuten esimerkiksi tapaukset 

Volkswagen ja Nike osoittavat. Koska yritysjohto edelleen arvostaa suurtuotot tervettä 

maapalloa ja yhteiskuntaa korkeammalle, on kannusteita yhteiskuntavastuullisuuteen 

löydettävä muualta, kuten juurikin sieltä tuottopuolelta. Aidosti vastuullinen 

liiketoiminta vaatii rahaa ja työtä, mutta entä jos oikein hoidettuna se maksaisikin 

itsensä takaisin ja olisi jopa tuottava investointi? Voisiko sen taustalta löytyä muitakin 

taloudellisia kannusteita kuin vain sanktioiden välttäminen? 

 

Yksi yhteiskuntavastuun osa-alueista on ympäristövastuu, jonka rooli yrityksissä 

kasvaa koko ajan ilmastonmuutoksen hillitsemisen tullessa yhä ajankohtaisemmaksi 

puheenaiheeksi. Dasgupta et al. (2001) mukaan poliittiset pakotteet, kuten sakkojen ja 

rangaistusten pelko, eivät olisi niin välttämättömiä päästökontrollin edistämiseksi, mitä 

yleinen käsitys antaa ymmärtää, vaan yrityksiä ympäristöystävällisempään toimintaan 

houkuttelisivat juurikin paremmasta maineesta seuraavat hyödyt sekä parempi 

taloudellinen suoriutuminen. Esimerkiksi huonon ympäristösuoriutumisen 

seurauksena potentiaaliset asiakkaat voivat vaihtaa vähemmän saastuttavaan 

kilpailijaan ja ympäristökatastrofin seurauksena rahoituksen hinta voi nousta. 

Kuitenkaan ympäristövastuun yhteydestä taloudelliseen menestykseen ei vielä 

vuosikymmenienkään tutkimuksen jälkeen voida olla varmoja, ja siksi lisätutkimus 

tulee tarpeeseen. Maksavatko panostukset ympäristöystävällisempään liiketoimintaan 
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itsensä takaisin vai altistaako ympäristökeskeisyys yrityksen konkurssille kilpailukyvyn 

romahtamisen myötä? 

 

1.1 	Tutkimuksen	tausta,	tavoitteet	ja	tutkimuskysymykset	

 

Yrityksen arvoketjun jokaisen vaiheen toimet aiheuttavat joko positiivisia tai 

negatiivisia vaikutuksia sen alueen yhteiskuntaan, jossa toimet tapahtuvat (Porter & 

Kramer 2006). Yhteiskuntavastuu ei olekaan aivan yksinkertainen juttu: 

Vastuullisuuden tulisi näkyä organisaation kaikilla tasoilla osana yrityksen 

jokapäiväistä liiketoimintaa, ja siksi se voi vaatia yrityksiltä suuriakin panostuksia. 

Tämän vuoksi Tirolen (2001) ja Baumolin (1991) mukaan yhteiskuntavastuullisuus ei 

ole mahdollista intensiivisesti kilpailluilla markkinoilla, sillä se edellyttää tuottojen 

uhraamista, mihin yrityksillä ei kovan kilpailun olosuhteissa ole varaa. Friedmanin 

(1970) mukaan yritysten tulisikin keskittyä vain omistajiensa arvonmaksimointiin ja 

jättää ulkoisvaikutukset valtioiden huoleksi. Vaikka yritykset ovat yhä enemmän 

tietoisia vastuullisuuden kasvavista vaatimuksista, huolta yritysten keskuudessa 

aiheuttaa se, kuinka tuottoja saadaan ylläpidettyä kilpailluilla markkinoilla ja 

maksavatko panostukset yhteiskuntavastuuseen itsensä takaisin (Tang & Zhou, 

2012). 

Vaikka taloustieteiden peruslogiikan mukaan tiukentuvat ympäristösäädökset lisäävät 

yritysten tuotantokuluja syöden täten voittoja, ja ympäristövastuullisuuden ja 

kannattavuuden väliltä on löydetty myös negatiivisia yhteyksiä, on yhä useampi 

empiirinen tutkimus raportoinut positiivista korrelaatiota ympäristöystävällisiin 

teknologioihin ja liiketoimintamalleihin panostamisen sekä yrityksen taloudellisen 

menestyksen välillä (Renneboog et al. 2008). Orlitzky et al. teki vuonna 2003 52 

tutkimuksen meta-analyysin yhteiskuntavastuun ja yrityksen taloudellisen 

suoriutumisen välisestä yhteydestä ja löysi myös ympäristödimension ja 

kannattavuuden väliltä kaksisuuntaisen ja samanaikaisen positiivisen yhteyden.  Tang 

& Zhou (2012) mukaan voittoa tavoittelevat yritykset voivat parantaa tuottavuuttaan 

kahdella tavalla kulujen ja tuottojen näkökulmasta: (i) valtaamalla suuremman 

markkinaosuuden tai (ii) luomalla tuotteilleen tai palveluilleen uuden markkinan 

kehittämällä uusia arvoja, jolloin oikein asemoiduista tuotteista voitaisiin pyytää 

korkeampaa hintaa. Toisin sanoen valmistamalla tuotteita aiempaa 
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ympäristöystävällisemmin voitaisiin parantaa yrityksen tuottavuutta. 

Kuitenkaan suurin osa yrityksistä ei vieläkään tunnusta ilmastonmuutosta 

taloudellisena riskinä vuosikatsauksissaan (KPMG 2017), eikä yrityskentällä olla 

edelleenkään valmiita ottamaan ympäristövastuullisuutta kunnolla osaksi 

liiketoimintaa kasvavien kulujen pelossa. Mikäli yritysjohto saataisiin uskomaan 

yrityksen ympäristövastuun ja taloudellisen menestyksen väliseen yhteyteen, he 

voisivat ajaa aktiivisemmin ympäristövastuullisuutta osaksi yrityksen strategiaa 

uskoessaan markkinoiden palkitsevan heidät siitä paremman kannattavuuden 

muodossa (Orlitzky et al. 2003).  

 

Koska maapallon nykyinen kuormitus on liian suurta, olisi tarvetta yrityksen 

ympäristövastuun ja kannattavuuden välisen positiivisen korrelaation varmistamiseen 

maapalloystävällisemmän liiketoiminnan lisäämiseksi. Ja tässä on syy myös tämän 

tutkimuksen toteuttamiselle. Tutkimuksen tavoitteena on saada vastaukset seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

 

Päätutkimuskysymys: 

”Millainen on yrityksen yhteiskuntavastuun ympäristödimension 

ja yrityksen taloudellisen suoriutumisen välinen yhteys?” 

 

Alatutkimuskysymykset: 

”Millä tavoin yrityksen ympäristövastuullisuus näkyy yrityksen 

taloudellisessa suoriutumisessa?” 

”Millä tavoin yrityksen kannattavuus näkyy yrityksen 

ympäristövastuullisuudessa?” 
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1.2 Tutkimuksen	rajaukset,	aineisto	ja	tutkimusmenetelmät	

 

Tutkimus rajattiin yrityksen yhteiskuntavastuun ympäristödimensioon, ja 

ympäristödimension suoriutumiselle haettiin numeeriset arvot CSRHub-tietokannasta, 

johon on kerätty tietoa eri yritysten suoriutumisesta yhteiskuntavastuun eri osa-alueilla. 

Aineistoa rajasi se, ettei kaikista yrityksistä ollut mahdollista saada tarpeeksi dataa 

vastuullisuuden arvojen määrittämiseksi. Tästä syystä tutkielman empiirinen osio 

keskittyi yhdysvaltalaisiin ja kanadalaisiin yrityksiin, sillä sieltä dataa oli paremmin 

saatavilla muun muassa vastuuraportoinnin pakollisuuden vuoksi. Yritysten 

kannattavuuden tunnusluvut kerättiin Thomson-tietokannasta. Aineistosta on karsittu 

yksityiset yhtiöt, sillä niiden talousdatan luotettavuuden varmistaminen on vaikeaa.  

 

Yhteiskuntavastuu ja sen ongelmat vaihtelevat liiketoimien luonteen sekä toimialan 

mukaan ja samat ympäristökysymykset eivät ole yhtä merkittävässä roolissa 

pankkitoimialalla kuin mitä ne voivat olla esimerkiksi teollisuudessa (Holmes 1976, 87; 

Rivoli & Waddock, 2011). Toimiala vaikuttaa myös siihen, mitä sidosryhmät odottavat 

yrityksen vastuullisuudelta (Pätäri et al. 2017). Tästä johtuen tähän tutkimukseen 

tehtiin melko tiukka toimialan rajaus kulutushyödykkeisiin, ja vielä tarkemmin 

luksushyödykkeet ja kosmetiikka, urheiluvälineteollisuus sekä tekstiilit ja asusteet –

toimialoihin, sillä nämä toimialat sijaitsevat lähellä kuluttajarajapintaa, jolloin 

mahdollisesti päästään paremmin käsiksi kuluttajien muovautuneiden arvojen 

heijastumiin kulutuskäyttäytymisessä. Tutkimuksessa oletettiin, ettei yritysten 

liiketoiminta muutu merkittävästi tutkimuksen viiden vuoden aikajänteen (2012 – 2016) 

aikana ja tutkimusmenetelmänä käytettiin tilastollisia menetelmiä syy-

seuraussuhteiden mallintamiseksi. 

 

 

1.3 Tutkimuksen	rakenne	

 

Tutkimuksen teoriaosio koostuu yrityksen yhteiskuntavastuuseen liittyvästä 

tieteellisestä kirjallisuudesta, jota on rajattu aihepiiriin sopivaksi. Teoriapohjaa 

kartutettaessa on pyritty arvioimaan lähteitten aitoutta, uskottavuutta, sopivuutta, 
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tarkoitusta sekä paikkansapitävyyttä̈ (Thomas 2004, 197). Tutkimuksen rakennetta on 

havainnollistettu kuviossa 1. 

 

 
Kuvio 1. Tutkimuksen eteneminen. 

 

Kuviossa 1 käy ilmi tutkimukseni eteneminen. Johdanto-osiota seuraa luku 2, jossa 

tartutaan yhteiskuntavastuun käsitteeseen ja tarkastellaan sitä eri teoreettisista 

näkökulmista sekä käydään läpi aiempaa tutkimusta yrityksen yhteiskuntavastuun ja 

taloudellisen suoriutumisen välisestä yhteydestä keskittyen etenkin 

yhteiskuntavastuun ympäristödimensioon. Teoriaosan jälkeen, luvussa 3, on vuorossa 

empiria, jossa ensiksi pohditaan ja perustellaan tutkimuksessa käytetyt muuttujat, 

minkä jälkeen käydään läpi tutkimusaineisto. Luvun 3 viimeisissä osioissa pohditaan 

vaihtoehtoisia tutkimusmenetelmiä sekä käydään läpi tutkimuksessa käytetyt 

regressiomallit ja luvusta 4 löytyvät estimoinnin tulokset. Luvussa 5 pohditaan näiden 

tuloksien merkitystä, tutkimuksen luotettavuutta sekä jatkotutkimusehdotuksia. 

  

JOHTOPÄÄTÖKSET	JA	TULKINTA

TULOKSET

TUTKIMUSAINEISTO	JA	-MENETELMÄT

TEOREETTINEN	VIITEKEHYS

JOHDANTO
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2. Teoreettinen	viitekehys	
 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu yrityksen yhteiskuntavastuusta 

pureutuen tarkemmin erityisesti sen ympäristödimensioon. Ensin tutustutaan 

yhteiskuntavastuun määritelmään ja siitä edetään sen raportoinnin ja mittaamisen 

käsittelyyn. Viimeisenä tutustutaan siihen, millaista tutkimusta yrityksen 

ympäristövastuun ja kannattavuuden välisestä yhteydestä on tehty aiemmin. 

    
Kuvio 2. Teoreettinen viitekehys. 

 

Kuviossa 2 on mallinnettu tutkielman teoreettinen viitekehys, jolla luodaan pohjaa 

tutkielman empiiriselle osiolle. Teoriaosuuden viimeisessä kappaleessa käsitellään 

aiempaa tutkimusta ympäristövastuun vaikutuksista yrityksen taloudelliseen 

suoriutumiseen, ja tutkimusten pohjalta muodostetaan tämän tutkimuksen hypoteesit. 

 
 

2.1 Yhteiskuntavastuun	määritelmä	

 

Yhteiskuntavastuun määritelmiä on hyvin monenlaisia, ja eri määritelmät sisällyttävät 

yhteiskuntavastuuseen erilaisia komponentteja. Davis (1960) määritteli 

yhteiskuntavastuun päätöksiksi ja toimiksi, jotka tehdään ainakin osittain muista kuin 

taloudellisista tai teknisistä syistä. OECD:ssa (2011) on nähty yhteiskuntavastuu 

yhteisenä päämääränä, jonka tehtävänä on kannustaa yritystä vastuullisuuteen 

YRITYKSEN	
YHTEISKUNTAVASTUU	

SEKÄ	SEN	
YMPÄRISTÖDIMENSIO

MÄÄRITELMÄ RAPORTOINTI	JA	
MITTAAMINEN

YMPÄRISTÖVASTUUN	
JA	KANNATTAVUUDEN	

VÄLINEN	YHTEYS



 8 

talouden, ympäristön ja yhteisön suhteen negatiivisten ulkoisvaikutusten 

vähentämiseksi. EU:n mukaan yhteiskuntavastuu tarkoittaa yritysten sosiaalisten ja 

ympäristöön liittyvien tavoitteiden sisällyttämistä osaksi liiketoimintaa ilman 

lainsäädäntöön perustuvaa velvoitetta (Euroopan komissio 2017).  

 

CED (Committee for Economic Development) mallinsi vuonna 1971 

yhteiskuntavastuuta kolmella sisäkkäisellä ympyrällä. Mallin sisin ympyrä piti sisällään 

vastuun taloudellisen osa-alueen selkeästä johtamisesta: tuotteet, työt ja talouskasvu. 

Keskimmäinen ympyrä koostui vastuusta taloudellisen osa-alueen harjoittamisesta 

pitäen silmällä muuttuvia sosiaalisia arvoja ja tärkeysjärjestyksiä sekä sisältäen muun 

muassa ympäristöaspektin ja työntekijät. Uloin ympyrä taas hahmotteli uusia, vielä 

epämääräisiä vastuualueita, joiden rooli tulisi oletettavasti kasvamaan 

yhteiskuntavastuussa. (CED 1971) Mallin mukaan yrityksen 

yhteiskuntavastuuajattelussa oli siis tärkeää tarkkailla ympäristöään ja havaita 

tulevaisuuden trendit, joista voi koitua merkittävää hyötyä tai haittaa liiketoiminnalle. 

 

CED (1971) nimesi siis yhteiskuntavastuumallissaan taloudellisen osa-alueen muiden 

vastuualueiden ytimeksi: Jos se ei ole kunnossa, ei tarvitse huolehtia ulompienkaan 

ympyröiden kysymyksistä, sillä ei todennäköisesti ole liiketoimintaa, mistä tehdä 

vastuullista. A. Carrolin (1975) yhteiskuntavastuun pyramidimalli taas määritteli 

yhteiskuntavastuulle hierarkian, jossa tärkeimpänä, eli pyramidin pohjana, komeili 

taloudellinen vastuu, jonka heikko suoriutuminen veisi perustan muiltakin 

vastuualueilta. Lisäksi yhteiskuntavastuuta on myös kuvattu kolmena toisiinsa 

linkittyneenä ympyränä, ja tämän mallin mukaan mitään näistä vastuualueista ei 

voitaisi pitää muita tärkeämpänä. (Geva 2008) John Elkingtonin (1997) kehittämä 

kolmen toisiinsa linkittyneen ympyrän – kolmoishyödyn –  malli onkin 

yhteiskuntavastuusta yleisimmin käytetty malli ja sen mukaan yrityksen 

yhteiskuntavastuu koostuu taloudellisesta, sosiaalisesta sekä 

ympäristövastuualueesta (Kuvio 3).  
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Kuvio 3. Yhteiskuntavastuu (Elkington, 1997). 

 

Viime vuosina kolmoishyödyn mallin osa-alueista ympäristövastuu on kasvattanut 

rooliaan, ja sen kasvun taustalla on edellisen vuosisadan nopea talouskasvu ja tästä 

seurannut kasvava kysyntä luonnonvaroille. Tämä kysyntä kasvaa edelleen koko ajan, 

ja kulutus on nopeampaa kuin varojen uusiutuminen. Nopean talouskasvun 

seurauksena myös päästöt ovat lisääntyneet ja ilmastonmuutos on todellinen uhka 

maapallolle. Ympäristövastuullisuuden voidaankin sanoa olevan yritysten tämän 

hetkinen trendi, jonka huomiotta jättäminen voi haitata liiketoimintaa. Kolmoishyödyn 

mallin ympäristöllinen ulottuvuus sisältää ympäristön suojelun, ilmaston muutoksen 

torjunnan, luonnonvarojen tehokkaan ja säästävän käytön, luonnon 

monimuotoisuuden turvaamisen sekä vastuun tuotteen elinkaaresta ja toiminnan 

arvoketjusta. (Niskala et al. 2013; PRI, 2017) 

 

Ympäristöongelmien seurauksena ympäristövastuun kysymysten kansallinen ja 

kansainvälinen sääntely on lisääntynyt ja tästä on hyvänä esimerkkinä Kioton ja vielä 

tuoreempana Pariisin ilmastosopimukset, joiden tavoitteena on maapallon 

kasvihuonekaasujen vähentäminen ja täten ilmastomuutoksen hillitseminen. (Tang & 

Zhou 2012; Ympäristöministeriö 2017) Kuitenkin, kuten yhteiskuntavastuun malleissa 

on vuosien varrella tuotu esille, ei yrityksen oman liiketaloudellisen pohjan kestävyyttä 
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VASTUU
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kannata myöskään unohtaa, sillä kova kilpailu karsii tehottomat yritykset pois 

markkinoilta (Carrol 1975; CED 1971). Tämän vuoksi panostukset 

ympäristövastuuseen tulisi tehdä tavalla, joka tukisi myös yhteiskuntavastuun 

taloudellista osa-aluetta. 

 

2.2 Yhteiskuntavastuun	raportointi	ja	mittaaminen	sekä	CSRHub	

 

Vastuullisuuden roolin kasvamisen myötä myös sen raportointi yleistyy jatkuvasti ja 

liiketoiminnan merkittävänä trendinä on osakemarkkinoiden vastuullisuusraportoinnin 

kasvavien vaatimusten leviäminen ympäri maailmaa (Lu 2016; Porter & Kramer 2006). 

Vahvistettu yhteiskuntavastuudata on enemmän kuin kaksinkertaistunut G250 

(tuottojen perusteella maailman 250 suurinta) yritysten joukossa viimeisten 12 vuoden 

aikana, sillä yritykset ovat ymmärtäneet tämän tiedon arvon ja sen luotettavuuden 

merkityksen liiketoiminnalleen kilpailuedun lähteenä. KPMG:n (2017) mukaan suurista 

yrityksistä valtaosa raportoi säännöllisesti yhteiskuntavastuusta taloudellisissa 

raporteissaan ja 78 % yrityksistä uskoo tämän tiedon olevan myös relevanttia 

sijoittajille. Lu:n (2016) tutkimuksessa ei löytynyt todisteita siitä, että pakollinen 

yhteiskuntavastuun raportointi vaikuttaisi negatiivisesti osakkaiden tuottoihin, mikä 

kertoo siitä, ettei raportoinnin kulujen rooli olisi saatua hyötyä suurempi. Kuviossa 4 

vertaillaan vastuullisuusraportointia maantieteellisen sijainnin mukaan. 

 

 
      Kuvio 4. Yhteiskuntavastuun raportointi eri alueilla (KPMG 2017). 
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Kuviosta 4 nähdään, että Pohjois-Amerikassa yritysten yhteiskuntavastuun raportointi 

on vuonna 2017 kaikista yleisimmällä tasolla, ja selvästi Eurooppaa edellä. 

Euroopassa ero itäisen ja läntisen osan välillä on suuri: läntisen Euroopan raportoinnin 

määrä oli 82% itäisen Euroopan raportoinnin määrän ollessa vain 65%. Yhdysvalloissa 

yhteiskuntavastuun raportoinnin määrä on niinkin korkea kun 92% raportoinnin 

pakollisuuden seurauksena Suomen vastaavan luvun ollessa 10 prosenttiyksikköä 

alhaisempi. (KPMG, 2017) Pohjois-Amerikan raportoinnin korkea määrä vaikutti myös 

tämän tutkimuksen maantieteellisiin rajauksiin, sillä tutkimukseen haluttiin taata 

riittävän laaja yrityspohja. 

 

Yhteiskuntavastuullisuuden tulee olla mitattavissa, jotta yrityksissä voidaan asettaa 

vastuullisuudelle tavoitteita ja näiden tavoitteiden toteutumista voidaan seurata 

(Renneboog et al. 2008). Mittaamiseen saadaan apua yhteiskuntavastuun 

standardeista ja suosituksista, jotka voidaan jakaa normatiivisiin viitekehyksiin (esim. 

YK:n Global Compact; OECD:n toimintaohjeet), hallintajärjestelmiin (esim. ISO 26000 

ja ISO 14000 –standardit) sekä raportointiviitekehyksiin (esim. GRI G4 –viitekehys) 

(Niskala et al. 2013). Mittaamisen puute tuhoaa pitkällä aikavälillä yrityksen arvoa sekä 

yhteiskunnallista hyvinvointia (Renneboog et al 2008). Yhteiskuntavastuullisuuden 

lisäämiseksi olisi tärkeää pystyä määrittämään myös sen arvo yritykselle, jotta 

yrityksessä nähtäisiin panostukset yhteiskuntavastuullisuuteen ja sen osa-alueisiin 

muussakin valossa kuin vain kulueränä (Tang & Zhou 2012). 

 

CSRHub –datatietokanta on yksi keino yrityksen yhteiskuntavastuun ja sen osa-

alueiden numeeriseen seurantaan. CSRHub määrittelee yritysten yhteiskuntavastuun 

suoriutumiselle arvot sadoista eri lähteistä keräämänsä datan pohjalta, ja näitä arvoja 

on käytetty tässä tutkimuksessa ympäristövastuun muuttujan pohjana. 

Ympäristödimension arvon määrittämiseksi tietokanta kerää dataa muun muassa 

ympäristöpolitiikasta, ympäristöraportoinnista, jätteiden hallinnasta, resurssien 

hallinnasta, energian käytöstä sekä ilmastonmuutospolitiikasta. CSRHubin 

ympäristödimension data kuvaa yrityksen vuorovaikutusta ympäristön kanssa pitäen 

sisällään luonnonvarojen käytön sekä yrityksen aiheuttaman vaikutuksen maapallon 

ekosysteemeille. Yrityksen ympäristödimensiolle määritetty pisteytys arvioi yrityksen 

tämänhetkistä suoriutumista ympäristön näkökulmasta, mutta myös yrityksen 
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pyrkimyksiä ympäristövaikutuksien vähentämiseen ja tulevaisuuden 

ympäristöriskiensä pienentämiseen. (CSRHub 2017)  

 

CSRHubin ympäristödimensio koostuu kolmesta alakategoriasta, jotka ovat energia ja 

ilmastonmuutos -kategoria, ympäristöpolitiikka ja raportointi -kategoria sekä 

resurssijohtamisen alakategoria. Energia ja ilmastonmuutos -kategoria mittaa 

yrityksen tehokkuutta käsitellä ilmastonmuutosta sopivien käytäntöjen ja strategioiden 

sekä ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämisen kautta. Kategoria pitää 

sisällään energiankäytön, hiilidioksidipäästöt sekä muut kasvihuonekaasupäästöt. 

Ympäristöpolitiikka ja raportointi –kategoria pitää sisällään yrityksen toimet ja 

pyrkimykset vähentää yrityksen sekä sen arvoketjun ympäristövaikutukset sellaiselle 

tasolle, joka on sopiva yritykselle sekä ympäristölle, nyt ja tulevaisuudessa. Data pitää 

sisällään arvion yrityksen suoriutumisesta ympäristöraportoinnissa, 

ympäristöstandardien noudattamisessa ja toiminnan läpinäkyvyydestä. (CSRHub, 

2017) 

 

Kategorioista kolmas ja viimeinen, resurssijohtamisen alakategoria, käsittää sen, 

kuinka tehokkaasti resurssit ovat käytössä tuotannossa ja toimitusketjuissa. Kategoria 

pitää sisällään yrityksen toimet materiaalien, energian ja veden käytön 

vähentämiseksi, sekä tehokkaampien ratkaisujen löytämiseksi toimitusketjunsa 

parantamiseksi. Tässä kategoriassa ympäristösuoriutumisen ajatellaan olevan 

sidoksissa tuotannon volyymiin ja näin esimerkiksi veden ja energian kulutus lasketaan 

tuotetuille yksiköille (Eco Intensity Ratios, EIRs). Raaka-ainemateriaalit pitävät 

sisällään tuotantoon sekä pakkaukseen käytettävät raaka-aineet ja 

pakkausmateriaalit. Resurssijohtamisen kategoria pitää sisällään myös dataa 

yrityksen kierrättämisestä, ja siinä otetaan huomioon, kuinka suuri osuus koko 

yrityksen tuottamasta jätemäärästä kierrätetään. Data pitää sisällään sen, kuinka yritys 

hallinnoi toimintojaan paikallisen ilmatilan ja vesistön suojelemiseksi ja kuinka yritys 

vaikuttaa paikalliseen ekologiseen tasapainoon. (CSRHub 2017) 

 

CSRHub ei suinkaan ole ainoa tietokanta, josta on saatavilla dataa yritysten 

ympäristövastuullisuudesta. Muita datatietokantoja ovat muun muassa Carbon 

Disclosure Project (CDP), Global 100 Most Sustainable Corporations in the World -

listaus ja Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) –tietokanta. CDP-tietokanta kerää 
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tietoa 4500:lta yritykseltä ilmastonmuutoksen torjunnasta sekä 

kasvihuonekaasupäästöistä, ja aineisto kerätään ainoastaan arvioitavien yritysten 

täyttämien kyselyjen pohjalta. Global 100 Most Sustainable Corporations in the World 

–listauksessa arvioidaan muun muassa yrityksen energiankäyttöä, 

kasvihuonepäästöjä ja jätteiden tuottoa, mutta indeksissä huomioidaan ainoastaan 

näiden vaikutukset liiketoimintaan. DJSI–tietokanta perustuu yritysten 

toimialakohtaisten kysymyspatteristojen vastauksiin. Vastausten tueksi yritysten on 

annettava relevanttia aineistoa ja lisäksi vastauksia peilataan yrityksiltä, viranomaisilta, 

kansalaisjärjestöiltä sekä kansainvälisiltä järjestöiltä julkisesti saatavilla oleviin 

tietoihin. (Lindroos 2016) 

 

CSRHubin vastuullisuustietokanta on kuitenkin maailman kattavin ja sen lähteet 

kattavat yhdeksän johtavan tutkimusyrityksen tiedot, mikä puoltaa CSRHubin valintaa 

tämän tutkimuksen datalähteeksi. Lisäksi CSRHub kerää tietoja tunnetuista 

listauksista, julkaisuista, indekseistä, kansalaisjärjestöiltä sekä viranomaisilta. 

CSRHub ei myöskään kysy pisteytettäviltä yrityksiltä suoraan mitään tietoja, mikä lisää 

vastuullisuussuoriutumiselle saatujen arvojen luotettavuutta. (Lindroos 2016) 

 

 

2.3 Aiempaa	tutkimusta	yhteiskuntavastuun	ja	sen	ympäristödimension	vaikutuksesta	

taloudelliseen	menestykseen	

 

Yhteiskuntavastuun ja taloudellisen suoriutumisen välisestä yhteydestä on olemassa 

varsin poikkeavia tutkimustuloksia eikä yhteisymmärrykseen olla päästy. Vaikka 

yhteiskuntavastuullisuuteen panostamisen on etenkin neoklassisen taloustieteen 

piirissä nähty tuovan yritykselle vain lisää kuluja ja altistavan yrityksen kilpailulle 

(Friedman, 1970; Jensen, 2002) eivätkä esimerkiksi Aupperle et al. (1985) tai 

McWilliams & Siegel (2001) onnistuneet löytämään merkittävää positiivista tai 

negatiivista yhteyttä yhteiskuntavastuun ja tuottavuuden väliltä pitkällä tai lyhyellä 

aikavälillä, näkevät Porter & Kramer (2006) yhteiskuntavastuun mahdollisuuden, 

innovaation ja kilpailuedun lähteenä. 
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Bollen (2007) totesi empiirisessä tutkimuksessaan, että vastuullisiin kohteisiin tehtyjen 

investointien (SRI) volatiliteetti on alhaisempi ja rahavirrat vähemmän herkkiä 

viivästyneille negatiivisille tuotoille, mutta herkempiä viivästyneille positiivisille tuotoille, 

mitä tavalliset sijoitukset. On myös löydetty näyttöä siitä, että sijoittajat olisivat valmiita 

hyväksymään epäoptimaalisen taloudellisen suoriutumisen toimiakseen 

henkilökohtaisten arvojensa mukaisesti (Renneboog et al. 2008). Brammer & 

Millington (2008) taas löysivät evidenssiä siitä, että yritykset, joiden 

yhteiskuntavastuullisuus on joko erityisen korkealla tai matalalla tasolla, menestyvät 

taloudellisesti paremmin kuin muut yritykset: matalan tason yritykset menestyivät 

paremmin lyhyellä aikavälillä ja korkean yhteiskuntavastuullisuuden yritykset taas 

pidemmällä aikavälillä. Kuitenkin Barnett totesi vuonna 2007, ettei yli 

kolmenkymmenen vuoden tutkimisen jälkeen voida edelleenkään sanoa, saako 

yrityksen osakkeenomistaja yhden dollarin investoinnista vastuullisuuteen enemmän 

vai vähemmän kuin yhden dollarin hyödyn. 

 

Yhteiskuntavastuun ja taloudellisen menestyksen välistä yhteyttä on siis tutkittu paljon, 

mutta lisäksi tutkimusta on tehty nimenomaan ympäristövastuun ja kannattavuuden 

välisestä yhteydestä, ja johtajien keskuudessa pitkään vallinnut näkemys ympäristön 

suojelusta valtion sanelemana lisäkuluna on haastettu viime vuosikymmeninä useiden 

tutkimusten voimin (Ambec & Lanoie 2008). Dowell et al. (2000) mukaan USA-

taustaisilla monikansallisilla tiukkojen ympäristöstandardien yrityksillä on 

huomattavasti korkeampi Tobinin Q -arvo (markkina-arvo/ fyysinen + aineeton 

pääoma), mitä löysempien standardien yrityksillä ja Konar & Cohen (2001) mukaan 

heikko ympäristövastuullisuus vaikuttaa negatiivisesti aineettoman pääoman arvoon. 

Yhteiskuntavastuun ympäristödimension hyvän suoriutumisen on myös havaittu 

vaikuttavan rahoituskustannuksiin alentavasti (Cheng 2004). 

 

Orlitzky et al. (2003) toteavat 52 tutkimuksen meta-analyysin perusteella, että 

ympäristövastuullisuuteen tehdyt panostukset todennäköisesti tulevat maksamaan 

itsensä takaisin ja samoilla linjoilla olivat myös Derwall et al. (2005) osoittaessaan 

empiirisessä paperissaan, kuinka korkean ympäristövastuullisuuden yrityksistä 

muodostettu osakeportfolio voitti matalan ympäristövastuullisuuden yritysten 

osakeportfolion kuudella prosentilla per vuosi ajanjaksona 1997 – 2003. Ambec & 

Lanoie (2008) argumentoivatkin paperissaan selkeän enemmistön 
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portfolioanalyyseista, tapahtumatutkimuksista sekä pitkäaikaistutkimuksista 

osoittavan, että parempi ympäristövastuullisuus on yhteydessä parempaan 

taloudelliseen menestykseen. 

 

Syitä ympäristövastuullisuuden ja paremman kannattavuuden väliselle yhteydelle on 

esitetty monia. Aikaisempien tutkimusten mukaan vahva ympäristösuoriutuminen voi 

vaikuttaa yrityksen taloudelliseen suoriutumiseen sekä tuottojen että kulujen puolelta. 

Tuottopuolella vaikuttavat asiakkaat, jotka näyttäisivät suosivan ympäristöystävällisiä 

toimijoita, tuotteiden erilaistaminen ekologisuudella sekä esimerkiksi 

päästöinnovaatioiden eteenpäin myyminen. Kulupuolella säästöjä tuovat panostukset 

ympäristöystävälliseen ja –tehokkaaseen teknologiaan, jolloin voidaan välttää sellaisia 

ympäristökriisejä ja velvoitteita, joita muussa tapauksessa olisi voinut kasaantua 

yrityksen maksettavaksi. Ympäristöystävällisen teknologian ansioista voidaan säästyä 

myös ylimääräiseltä materiaalihukalta sekä tehottomilta prosesseilta ja lisäksi säästöjä 

voi kertyä matalampien pääoma- sekä työvoimakustannuksien myötä. (Klassen & 

McLaughling 1996; Ambec & Lanoie 2008) Ympäristöystävällisen teknologian 

hyödyistä oli vakuuttunut myös Porter (1991) väittäessään tiukentuneen 

ympäristöpolitiikan kannustavan yrityksiä uusien innovaatioiden kehittämiseen, mikä 

parantaessaan yrityksen ympäristövastuullisuutta voisi johtaa myös parempaan 

taloudelliseen menestykseen.  

 

Aihepiirin tapaustutkimuksissa on löydetty positiivisia yhteyksiä yrityksiin liittyvien 

ympäristöuutisten sekä markkinatuottojen sekä –arvojen väliltä ja syy tämän yhteyden 

olemassaoloon voi olla esimerkiksi se, että suuret päästöt saattavat olla sijoittajille 

merkki tehottomasta tuotantoprosessista, tai syynä voi olla myös maineen ja sitä kautta 

liikearvon heikkeneminen. (Klassen & McLaughling 1996; Dasgupta et al. 2001) 

Roberts & Dowling (2002) tutkimus tukee tätä väitettä, sillä heidän mukaansa 

ympäristövastuullisuuden hyödyt johtuvat ennen kaikkea sen positiivisesta 

vaikutuksesta yrityksen maineeseen. 

 

Kuitenkin ympäristövastuullisuudella on Orlitzky et al. (2003) suorittaman meta-

analyysin mukaan huomattavasti alhaisempi yhteys taloudelliseen menestykseen, 

mitä yrityksen yhteiskuntavastuun muilla osa-alueilla. Makni et al. (2009) taas on 
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löytänyt yrityksen ympäristövastuullisuuden sekä kannattavuuden väliltä merkittävän 

negatiivisen yhteyden. 

 

Vaikka aiheesta löytyy paljon tutkimusta, ja positiivista evidenssiä yrityksen 

ympäristövastuun ja taloudellisen menestyksen välisestä yhteydestä löytyy, on tällä 

saralla edelleen tilaa lisätutkimukselle, sillä tutkimustuloksissa ei edelleenkään olla 

päästy yksimielisyyteen. Kuitenkin aiemman tutkimuksen yhteenvetona voidaan 

varovaisesti todeta positiivisen näytön löytymisen olevan odotettavissa, ja niinpä 

ensimmäinen tutkimushypoteesi kirjoitetaan muotoon: 

 

H1: Ympäristövastuulla on positiivinen vaikutus yrityksen kannattavuuteen. 

 
Yrityksen yhteiskuntavastuun ja kannattavuuden välinen yhteys on ilmiönä varsin 

epäselvä ja se voi kulkea myös toiseen suuntaan, kannattavuudesta 

ympäristövastuuseen. Esimerkiksi Waddock & Graves (1997) argumentoivat 

paperissaan, kuinka paremman taloudellisen suoriutumisen myötä yritysten on 

mahdollista panostaa enemmän myös yhteiskuntavastuullisuuteen. Wahba (2008) 

tutkimuksen mukaan taas yrityksen ympäristövastuullisuus vaikuttaa positiivisesti 

yrityksen institutionaalisiin omistuksiin ainoastaan, mikäli yritys menestyy hyvin 

taloudellisesti, eli hyvä taloudellinen suoriutuminen mahdollistaa 

ympäristövastuullisuuden positiiviset vaikutukset liiketoimintaan. Tämän vuoksi tässä 

tutkielmassa tutkitaan myös sitä, onko kannattavuudella vaikutusta yrityksen 

ympäristövastuullisuuteen, ja täten toinen tutkimushypoteesi kirjoitetaan muotoon: 

 

H2: Kannattavuudella on positiivinen vaikutus yrityksen ympäristövastuuseen.  
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3. Empiirinen	tutkimus	yrityksen	yhteiskuntavastuun	

ympäristödimension	ja	kannattavuuden	välisestä	yhteydestä	

 

Edellisessä osiossa muodostettiin teoriapohjan perusteella tämän tutkimuksen 

tutkimushypoteesit, ja seuraavaksi on vuorossa niiden testaaminen. Tässä luvussa 

käydään läpi tutkimuksessa käytetyt muuttujat, miten ne on muodostettu ja minkä 

vuoksi ne on otettu osaksi tätä tutkimusta. Muuttujien jälkeen siirrytään tarkastelemaan 

tutkimusaineistoa. Viimeisissä alakappaleissa käydään läpi tutkimusmenetelmän 

valintaan liittyvät seikat sekä tutkimuksessa käytetyt mallit. 

 

 

3.1 Tutkimuksessa	käytetyt	muuttujat	

 

Tutkimuksessa käytetyt muuttujat on muodostettu julkisista lähteistä kerätyn datan 

pohjalta käyttäen hyväksi kahta datatietokantaa, CSRHubia sekä Thomsonin 

tilinpäätösinformaatiota sisältävää tietokantaa. Ympäristövastuun muuttujat, 

kannattavuuden muuttujat sekä kontrollimuuttujat on esitelty seuraavissa 

alakappaleissa perusteluineen. 

 

3.1.2	Ympäristövastuun	muuttujat	

 

Ympäristövastuun muuttujana käytettiin CSRHubista saatuja arvoja yritysten 

ympäristösuoriutumiselle. CSRHub pisteyttää yritysten ympäristösuoriutumista 

asteikolla 0 – 100 pistettä, ja kokonaispisteet ympäristösuoriutumiselle lasketaan 

kolmen alakategorian painotettuna keskiarvona. Alakategoriat ovat energia ja 

ilmastonmuutos -kategoria, ympäristöpolitiikka ja raportointi –kategoria sekä 

resurssijohtamisen alakategoria. (CSRHub 2017) 

 

CSRHub ei ole juurikaan esiintynyt ympäristövastuullisuuden tutkimuskentässä ja 

aikaisemmissa aihepiirin tutkimuksissa ympäristövastuun arvoja on kerätty esimerkiksi 

Kinder, Lydenberg & Domini tietokannasta (KLD) (esim. Barnett & Salomon 2012, 

Deckop et al. 2006, Chatterji et al. 2009). Klassen & McLaughlin (1996) taas ovat 

mitanneet ympäristösuoriutumista yritysten saamien ympäristöön liittyvien positiivisten 
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ja negatiivisten uutisten perusteella. Muita aikaisemmassa aihepiirin tutkimuksessa 

ympäristösuoriutumiselle käytettyjä mittareita on muun muassa TRI-päästöt (Toxic 

Release Inventory), ISO 14001 –sertifikaatin noudattaminen, sekä muiden 

ympäristöstandardien implementointi osaksi liiketoimintaa (Ambec & Lanoie 2008). 

CSRHubin käyttöä puoltaa kuitenkin sen asema maailman kattavimpana 

vastuullisuustietokantana (Lindroos 2016). 

 

3.1.2	Kannattavuuden	muuttujat	

 

Tässä tutkimuksessa kannattavuuden mittaamiseen on valittu kaksi suhteellisen 

kannattavuuden tunnuslukua, jotka kuvaavat yrityksen tuottoa: Koko pääoman 

tuottoaste (ROA) sekä sijoitetun pääoman tuottoaste (ROIC). Nämä tunnusluvut 

ottavat huomioon yrityksen operoimisen vaatimat kulut, ja ovat keskeisimpiä 

tilinpäätösinformaatioon perustuvia kannattavuuden tunnuslukuja. (Kinnunen et al. 

2000) 

 

Koko pääoman tuottoasteessa kannattavuutta tarkastellaan sekä oman että vieraan 

pääoman näkökulmasta ja osoittajana on koko pääomalle saatu tulos. Nettovoittoon 

lisätään vielä vieraanpääoman käytöstä johtuvat korkokulut. (Heikinmatti et al. 2017; 

Kinnunen et al. 2000) Koko pääoman tuottoastetta ovat aihepiirin tutkimuksessa 

aiemmin käyttäneet esimerkiksi Graves & Waddock (1994), ja se on aihepiirin 

tutkimuksessa käytetyimpiä kannattavuuden tunnuslukuja (Orlitzky et al. 2003). ROA:n 

lisäksi tutkimukseen haluttiin sisällyttää myös toinen kannattavuuden tunnusluku 

tutkimuksen robustiuden varmistamiseksi. 

 

Koko pääomantuottoasteen rinnalle on useissa aikaisemmissa aihepiirin tutkimuksissa 

nostettu oman pääoman tuottoaste ROE. Kuitenkin tämä tunnusluku on altis vieraan 

pääoman vipuvaikutukselle, minkä vuoksi tässä tutkimuksessa sijoitetun pääoman 

tuottoasteen (ROIC) uskotaan kuvaavan paremmin liiketoiminnan todellista 

kannattavuutta. Sijoitetun pääoman tuottoaste ottaa huomioon myös lyhytaikaiset velat 

ja se on tärkeä työväline yrityksen pitkäaikaisen kasvun ja kilpailukyvyn arvioinnissa. 

(Theodorou & Florou 2008) Aihepiirin tutkimuksessa sijoitetun pääoman tuottoastetta 
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on käytetty kannattavuuden tunnuslukuna huomattavasti koko pääoman tuottoastetta 

vähemmän. Sijoitetun pääoman tuottoastetta kannattavuuden mittarina 

yhteiskuntavastuun tutkimuksessa on käyttänyt esimerkiksi Fomburn & Shanley 

(1990). 

 

3.1.3	Kontrollimuuttujat	

 

Tutkimusten mukaan yrityksen koko voi vaikuttaa taloudellisen suoriutumisen sekä 

ympäristövastuullisuuden väliseen yhteyteen, minkä vuoksi nähtiin tarpeelliseksi ottaa 

se tutkimuksen kontrollimuuttujaksi. Tässä tutkimuksessa yrityksen kokoa mitattiin 

Thomsonista saadun yrityksen taseen loppusumman arvosta otetulla luonnollisella 

logaritmilla. Tutkimusten mukaan koon vaikutuksen taustalla on suurten yritysten 

kokema suurempi julkinen paine sekä myöskin yrityksen suuremmat resurssit. 

(Stanwick & Stanwick 1998; Waddock & Graves 1997). Luonnollista logaritmia taseen 

loppusummasta yrityksen koon mittarina on aiemmin käyttänyt esimerkiksi Makni et al. 

(2009). 

 

Aiemmissa tutkimuksissa kontrollimuuttujana on käytetty myöskin yrityksen toimialaa, 

ja esimerkiksi Graves & Waddock (1994) sekä McWilliams & Siegel (2000) ovat 

tutkimuksessaan tuoneet esille toimialan vaikutusta yhteiskuntavastuun ja 

taloudellisen menestyksen välisessä yhteydessä, sillä eri toimialoilla painottuvat 

erilaiset vastuualueet. Tässä tutkimuksessa toimialaa ei kuitenkaan oteta 

kontrollimuuttujaksi, sillä aineistoon on jo tehty tiukka toimialarajaus. 

 

 

3.2 Tutkimusaineisto	

 

Tutkimusaineisto on paneelidata eli se koostuu sekä aikasarja- että 

poikkileikkauselementeistä: Yritysten ympäristösuoriutumisesta sekä 

kannattavuudesta on kerätty dataa vuosilta 2012 – 2016. Paneelidata on ”lyhyt ja 

leveä” eli aineistoon sisällytettyjä aikaperiodeja on vähemmän mitä 

poikkileikkausyksiköitä (yrityksiä) (Hill et al. 2012, 538). Tutkimusaineiston 

ympäristösuoriutumisen datana toimii CSRHub-tietokannasta saadut 
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yhteiskuntavastuun ympäristödimension arvot vuosilta 2012 – 2016 

pohjoisamerikkalaisille julkisille yrityksille luksushyödykkeet ja kosmetiikka, 

urheiluvälineteollisuus- sekä tekstiilit ja vaatetus -toimialoilta. Toimialarajaus haluttiin 

tehdä, koska aiemmassa tutkimuksessa on käynyt ilmi toimialan vaikuttavan 

yhteiskuntavastuun ja taloudellisen menestyksen väliseen yhteyteen (McWilliams & 

Siegel 2000; van Beurden & Gössling 2008) 

 

Pohjoisamerikkalaiset yritykset valikoituivat tutkimusaineistoksi datan hyvän 

saatavuuden perusteella, sillä haluttiin tutkia ympäristövastuullisuuden ja 

kannattavuuden välistä yhteyttä nimenomaan sellaisilla toimialoilla, joissa 

kulutuskäyttäytymisen muutoksien voidaan olettaa näkyvän selkeästi. Esimerkiksi 

pohjoismaisista yrityksistä ympäristödimension dataa ei ollut riittävästi saatavilla. 

Rajaus on tehty julkisiin yrityksiin, sillä yksityisistä yrityksistä ei ole niin helposti 

saatavilla luotettavaa tilinpäätösdataa. 

 

Ottamalla aineistoon dataa useammalta vuodelta, voidaan saada luotettavampaa 

informaatiota mahdollisista yhteyksistä, ja voidaan seurata paremmin kannattavuuden 

ja ympäristövastuullisuuden kehityksen suuntaa (Holopainen & Pulkkinen 2013, 305). 

Aikaperiodi on rajattu viiteen vuoteen, sillä ympäristösuoriutumisesta raportoimisen 

ollessa vielä verrattain uusi trendi, oli tästä pidemmältä aikaperiodilta hankalaa löytää 

riittävästi dataa yritysten ympäristösuoriutumisesta. Monilta suuriltakin yrityksiltä, 

kuten Guccilta tai Calvin Kleiniltä, ei ollut saatavilla arvoja ympäristösuoriutumiselle 

kuin vasta ihan viime vuosilta, tai sitten ei ollenkaan. Lisäksi valtaosalta yrityksistä ei 

ollut saatavilla vuotta 2016 uudempaa tilinpäätösdataa, mikä rajasi aikajännettä sen 

toisesta päästä. 

 

Alun perin CSRHubista oli saatavilla tietoja 151:lle amerikkalaiselle yritykselle ja 

neljälle kanadalaiselle yritykselle. Tässä oli mukana kuitenkin myös yksityisiä yrityksiä 

ja lisäksi monelle yritykselle ei ollut saatavilla kaikilta vuosilta 

ympäristövastuullisuudelle arvoja, mikä karsi aineistoa rajusti. Lopulta aineistoa oli 

36:sta yrityksestä näiden ympäristösuoriutumisesta sekä kannattavuudesta vuosilta 

2012 – 2016. Kanadalaisia aineiston yrityksistä oli ainoastaan yksi, ja lopun aineiston 

muodostivat yhdysvaltalaiset yritykset. 
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Taulukossa 1 nähdään ympäristövastuullisuuden muuttujan (YMPV), 

pääomantuottoasteen (ROA) ja sijoitetun pääomantuottoasteen (ROIC) havaintojen 

lukumäärät, keskiarvot, -hajonnat, mediaanit sekä minimit ja maksimit. Koska sekä 

ympäristövastuullisuuden tunnusluvulla että koko pääoman tuottoaste (ROA) ja 

sijoitetun pääoman tuottoaste (ROIC) -tunnusluvuilla oli poikkeavia outlier-havaintoja, 

päädyttiin tutkimuksessa käyttämään winsoroituja arvoja ääriarvojen merkityksen 

vähentämiseksi. Winsorointi toteutettiin ottamalla jokaisen edellä mainitun muuttujan 

suurimmista arvoista 5 % ja korvaamalla nämä arvot seuraavaksi ylimmän arvon 

suuruiseksi. Samainen toimenpide tehtiin 5 %:lle pienimmistä arvoista. 

 

Taulukko 1. Muuttujien tunnuslukuja. 

Muuttuja N Keskiarvo Keskihajonta Mediaani Minimi Maksimi 
YMPV 180 52,2957153 9,7565093 53,548592 15,9583 71,2222	
ROA 178 0,0765585 0,068400 0,0829500 -0,3139 0,3035	
ROIC 176 0,1054093 0,0989972 0,1174450 -0,4380 0,4231	

 

Taulukosta 2 nähdään, kuinka muuttujien keskihajonta on pienentynyt winsoroinnin 

seurauksena. Winsorointi on suoritettu Taulukon 2 minimi- ja maksimiarvojen 

perusteella, eli näistä arvoista pienemmät tai suuremmat havainnot on muokattu 

taulukon minimi- tai maksimiarvon suuruiseksi. Muuttujat ja niiden ääriarvot ennen ja 

jälkeen winsoroinnin on havainnollistettu kuviossa 5. 

 

Taulukko 2. Muuttujien tunnuslukuja winsoroinnin jälkeen. 

Muuttuja N Keskiarvo Keskihajonta Mediaani Minimi Maksimi 
YMPV_w 180 52,6530408 8,586512 66,388887 36,958329 66,38889	

ROA_w 178 0,0780299 0,0550268 0,1647955 -0,050331 0,164795	
ROIC_w 176 0,1163406 0,0672715 0,242 -0,084100 0,242	
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Kuvio 5. Muuttujien outlier-havaintojen winsorointi. 

 

Kuviosta 5 nähdään, kuinka winsoroinnilla on päästy eroon muuttujien outlier-

havainnoista niitä kuitenkaan aineistosta poistamatta. Winsoroinnin ansioista outlier-

havaintojen merkitystä pystyttiin vähentämään. 

 

 

3.3 Tutkimusmenetelmät	–	paneelidatan	regressioanalyysi	

 

Tämän tutkimuksen aineistona käytetty paneelidata määritteli käytettyjä 

estimointimenetelmiä, sillä tiettyjä menetelmiä voidaan käyttää vain tietynlaisessa 

aineistossa. Tässä alaluvussa tarkastellaan ”lyhyelle ja leveälle” paneelidatalle sopivia 

estimointimenetelmiä, sekä seikkoja, joita tulee huomioida menetelmien käytössä. 

Paneelidata on yhdistelmä poikkileikkaus- ja aikasarjadataelementeistä, ja siinä 

yksittäisiä poikkileikkausyksiköitä tarkastellaan yli ajan: paneelidata mahdollistaa 

yritysten yksilöllisten erojen huomioimisen, ja täten paneelidatan käyttö mahdollistaa 

esimerkiksi aikasarjadataa monipuolisemman aiheen tarkastelun, ja näin saadaan 

analysoitua monimutkaisempia yhteyksiä. (Hill et al. 2012, 8 – 9) 

Ympäristövastuullisuuden ja taloudellisen suoriutumisen välistä yhteyttä tutkittaessa 

paneelidatan regressioanalyysin malleja ovat aiemmin käyttäneet muun muassa 

Barnett & Salomon (2012), Russo & Fourts (1997) sekä Hart & Ahuja (1996). 

 

Regressioanalyysi on tilastollinen analyysi, jossa selitettävää muuttujaa selitetään 

tilastollisesti yhdellä tai useammalla selittävällä muuttujalla, päämääränä selitettävän 

muuttujan varianssin selittäminen (Ketokivi 2015, 131). Tässä tutkimuksessa 

regressioanalyysin avulla tutkitaan, mikä osuus ympäristövastuullisuudesta voidaan 

selittää taloudellisella menestyksellä. Ja toisaalta, mikä osuus taloudellisesta 
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menestymisestä voidaan selittää ympäristövastuullisuudella. Tuloksia tarkasteltaessa 

on hyvä huomioida, että tässä tutkimuksessa käytetyn otoskoon pienuus voi vaikuttaa 

regressiofunktion estimoinnin tarkkuuteen negatiivisesti. Regressioanalyysin 

estimointimenetelmää valittaessa tulee ensiksi tarkastella sitä, täyttyykö 

estimointimenetelmän taustaedellytykset, ja mikä estimointimenetelmistä sopii 

aineistolle parhaiten. 

 

Pooled OLS –menetelmä ei ota huomioon yksiköiden eroavaisuuksia vaan selittäjien 

kertoimien oletetaan olevan kaikille yksiköille samat kaikkina aikaperiodeina, jolloin 

mahdollista heterogeenisyyttä ei huomioida. Pooled OLS -yhtälö kahdella selittävällä 

muuttujalla voidaan kirjoittaa muotoon: 

 

𝑦"# = 𝛽& +	𝛽)𝑥)"# + 𝛽+𝑥+"# + 𝑒"#   (1) 

 

Yhtälössä 𝑦"# on selitettävä muuttuja ja 𝑥)"# sekä 𝑥+"# ovat selittäviä 𝑖:n kuvatessa 

poikkileikkaus- ja 𝑡:n kuvatessa aikayksikköä. 𝛽& on vakiotermi ja 𝛽) ja 𝛽+ ovat 

selittäjien kertoimia. Yhtälössä 𝑒"# kuvaa mallin virhetermiä. Pooled OLS –menetelmän 

käyttö edellyttää, ettei mallissa ole satunnaisia vaikutuksia, mikä voidaan testata 

Breuch-Pagan -testin avulla. Mikäli satunnaisia vaikutuksia löytyy, vaatii estimointi 

kehittyneempää menetelmää, jollaisia ovat kiinteiden ja satunnaisten vaikutusten 

mallit. (Hill et al. 2012, 540 – 543) 

 

Kiinteiden vaikutusten estimointimenetelmä ottaa huomioon yksiköiden välisen 

heterogeenisuuden ja se voidaan kirjoittaa muotoon: 

 

𝑦"# = 	𝛽&" + 𝛽)"𝑥)"# + 𝛽+"𝑥+"# + 𝑒"#   (2) 

 

Kiinteiden vaikutusten malli ei kuitenkaan tässä muodossa toimi lyhyelle ja leveälle 

paneelidatalle, vaan sitä tulee yksinkertaistaa sallimalla vakiotermin 𝛽&" vaihtelu 

edelleen eri yksiköiden välillä, mutta olettamalla selittäjien kertoimet 𝛽)" ja 𝛽+" vakioiksi 

𝛽) ja 𝛽+ kaikille yksiköille, jolloin yhtälö näyttää seuraavalta: 

 

𝑦"# = 	𝛽&" +	𝛽)𝑥)"# + 𝛽+𝑥+"# + 𝑒"#   (3) 



 24 

Mallissa kaikkien yksiköiden välisten erojen, eli yksiköiden heterogeenisyyden, 

oletetaan selittyvän vakiotermeillä. Näitä eroja voidaan mallintaa pienimmän 

neliösumman dummy-muuttujamallilla tai kiinteiden vaikutusten estimaattoria 

hyväksikäyttäen. Dummy-muuttujamalli sopii, mikäli tutkittavia yksiköitä on vähän, ja 

siinä jokaiselle yksikölle estimoidaan yksikkökohtaiset kiinteät vaikutukset. Kiinteiden 

vaikutusten estimaattori on parempi valinta, mikäli dummy-muuttujan sisällyttäminen 

malliin kullekin yksikölle on liian työlästä. Kiinteiden vaikutusten estimaattori - mallissa 

muuttujia mitataan poikkeamina keskiarvoista ottamalla kustakin yksiköstä keskiarvo 

yli ajan ja vähentämällä saatu yhtälö regressioyhtälöstä. Tällöin kiinteiden vaikutusten 

malliin ei voida sisällyttää yksikkökohtaisesti vakiona yli ajan säilyviä muuttujia. (Hill et 

al. 2012, 543 – 551) 

 

Kun kiinteiden vaikutusten mallissa tilastollinen päättely kohdistuu ainoastaan 

tutkimusaineiston yksiköihin, oletetaan satunnaisten vaikutusten mallissa yksiköiden 

olevan suuremmasta populaatiosta otettu satunnaisotos, ja täten päättely kohdistuu 

koko populaatioon. Satunnaisten vaikutusten malli huomioi yksiköiden välisen 

satunnaisen vaihtelun ja tämä yksiköiden välinen vaihtelu voidaan kirjoittaa muotoon  

 

𝛽&" = 	𝛽& + 𝑢"   (4) 

 

jossa yksiköiden väliset erot 𝛽&" koostuvat kiinteistä osiosta eli populaation 

keskimääräisestä vakiotermistä 𝛽& sekä satunnaisista yksilöllisistä vaihteluista 𝑢".  

Kahden selittävän muuttujan satunnaisten vaikutusten malli voidaan kirjoittaa 

muotoon: 

 

𝑦"# = (	𝛽& +	𝑢") +	𝛽)𝑥)"# +	𝛽+𝑥+"# +	𝑒"# = 	𝛽& +	𝛽)𝑥)"# + 𝛽+𝑥+"# + (𝑢" + 𝑒"#)            (5) 

 

Yhdistämällä yksikkökohtainen residuaali 𝑢" sekä yleinen residuaali 𝑒"# residuaaliksi 

𝑣"#, saadaan yhtälö muotoon: 

 

𝑦"# = 𝛽& +	𝛽)𝑥)"# +	𝛽+𝑥+"# +	𝑣"#   (6) 
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Satunnaisten vaikutusten mallin taustaedellytyksenä on virhetermien 𝑢" 

riippumattomuus toisistaan sekä yleisestä virhetermistä 𝑒"#. Lisäksi virhetermien 

keskiarvon oletetaan olevan nolla ja keskihajonnan olevan vakio. Olennaista mallissa 

on residuaalien 𝑣"# korrelaatio yksikkökohtaisesti yli ajan, sillä komponentti 𝑢" on 

yksikölle sama kaikilla periodeilla. Mikäli 𝑢" = 0 kaikille yksiköille, ei yksiköiden välillä 

ole heterogeenisuutta, ja tällöin satunnaisten vaikutusten mallin käytöstä ei ole hyötyä 

ja yhdistetty OLS olisi parempi vaihtoehto. Heterogeenisyys voidaan testata Breuch-

Pagan LM-testisuureen avulla. (Hill et al. 2012, 551 – 555) Mikäli mallin residuaali 𝑣"# 

on korreloitunut jonkun selittävän muuttujan kanssa, eli mallissa on endogeenisuutta, 

ei satunnaisten vaikutusten estimaattori ole konsistentti. Endogeenisuutta voidaan 

testata Hausman-testillä. (Hill et al. 2012, 557 – 560) 

 

Mikäli satunnaisten vaikutusten estimaattorin taustaedellytykset täyttyvät, on se 

kiinteiden vaikutusten estimointimenetelmää parempi, sillä se käyttää estimoinnissa 

suurempaa määrää informaatiota: Malli hyödyntää informaation sekä selittävien 

muuttujien vaihtelusta yli ajan kunkin yksikön kohdalla että yksiköiden välisestä 

selittävien muuttujien vaihtelusta. Kiinteiden vaikutusten estimaattori hyödyntää 

ainoastaan informaation yksiköiden sisäisestä vaihtelusta. Lisäksi suurilla otoksilla 

satunnaisten vaikutusten estimaattorin varianssi on pienempi eli se on tehokkaampi 

kuin kiinteiden vaikutusten estimaattori. (Hill et al. 2012, 557) 
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4.	Tulokset	
 

Tässä tutkimuksessa oli tavoitteena selvittää yrityksen ympäristövastuun ja 

kannattavuuden välisen kaksisuuntaisen yhteyden olemassaoloa. Tutkimuksen 

empiirinen osio tehtiin SAS Enterprise Guide –ohjelmiston avulla. Tässä alaluvussa 

tarkastellaan tutkimustuloksia selittämällä ensin kannattavuutta ympäristövastuulla 

käyttäen hyväksi myös ympäristövastuun viivästettyjä arvoja ja sen jälkeen 

tarkastellaan yhteyttä toiseen suuntaan, kannattavuudesta ympäristövastuuseen. 

 

Taulukossa 3 on esitetty tutkimuksen merkitsevyystasot, jotka on merkitty taulukossa 

esitetyin symbolein tuloksia esittäviin taulukoihin selkeyden lisäämiseksi. Tilastollisten 

testien p-arvot löytyvät myös tutkimuksen liitteistä (Liite 2). 

 

Taulukko 3. Tutkimuksen merkitsevyystasot. 

Merkitsevyystasot	 Tulkinta	 Taulukon	symbolit	
10	%	 tilastollisesti	suuntaa	antava	 +	
5%	 Tilastollisesti	merkitsevä	 *	
1%	 tilastollisesti	hyvin	merkitsevä	 **	

0,1%	tai	alle	 tilastollisesti	erittäin	merkitsevä	 ***	
 

	
4.1	Kannattavuuden	selittäminen	ympäristövastuulla	
 

Tämän alaluvun tutkimustulokset käsittelevät hypoteesin H1 testaamisen tuloksia. 

Tutkimushypoteesin pohjalta estimoitiin neljä eri regressiomallia, joista kahdessa 

käytettiin ympäristövastuu-muuttujan viivästettyjä arvoja vaikutuksen korostamiseksi. 

Viivästetyt arvot on luotu SAS EG –ohjelmiston avulla lisäämällä selittävään YMPV-

muuttujaan yhden vuoden viive selitettävään muuttujaan nähden. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa on käynyt ilmi vastuullisuuden näkyvän kannattavuudessa vasta jonkun 

ajan päästä (esim. Hart & Ahuja 1996), ja sen vuoksi viivästettyjä arvoja haluttiin 

käyttää myös tässä tutkimuksessa. Viivästettyjen arvojen käyttöä puoltaa myös 

mahdollinen käänteinen kausaalisuus ympäristövastuullisuuden ja kannattavuuden 

muuttujien välillä. Tällöin viivästettyjä arvoja käyttö voi korjata yhtälöiden 

endogeenisuusongelmaa. (Hill et al. 2012, 406 – 415) 
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Selitettävänä muuttujana malleissa käytettiin kannattavuuden tunnuslukuna koko 

pääoman tuottoastetta ROA:a (Return on Assets) sekä sijoitetun pääoman 

tuottoastetta ROIC:ia (Return on Invested Capital), mutta muuttujat eivät esiintyneet 

malleissa yhtä aikaa. Selittävänä muuttujana ympäristövastuun (YMPV) lisäksi 

käytettiin luonnollista logaritmia taseen loppusummasta (ln(TASE)), joka toimi 

tutkimuksessa kontrollimuuttujana. Logaritmisointi suoritettiin TASE-muuttujan 

vinoutuneen jakauman korjaamiseksi (Hill et al. 2012, 71). 

 

Estimoitavat mallit 1 ja 2 ovat: 

 

𝑅𝑂𝐴"# = 	𝛽& +	𝛽)𝑌𝑀𝑃𝑉"# +	𝛽+ln	(𝑇𝐴𝑆𝐸)"# + 𝑒"#   (7) 

 

𝑅𝑂𝐼𝐶"# = 	𝛽& +	𝛽)𝑌𝑀𝑃𝑉"# +	𝛽+ln	(𝑇𝐴𝑆𝐸)"# + 𝑒"#   (8) 

 

 

Estimoitavat mallit 3 ja 4 yhdellä vuodella viivästetyllä YMPV-muuttujalla vaikutuksen 

korostamiseksi ovat: 

 

𝑅𝑂𝐴"# = 	𝛽& +	𝛽)𝑌𝑀𝑃𝑉"#B& +	𝛽+ln	(𝑇𝐴𝑆𝐸)"# + 𝑒"#   (9) 

 

𝑅𝑂𝐼𝐶"# = 	𝛽& +	𝛽)𝑌𝑀𝑃𝑉"#B& +	𝛽+ln	(𝑇𝐴𝑆𝐸)"# + 𝑒"#                    (10) 

 

Vaikka regressioanalyysin tarkoituksena on selvittää selitettävän ja selittävien 

muuttujien välistä korrelaatiota, voi selittävien muuttujien vahva keskinäinen 

korrelaatio osoittautua ongelmaksi, ja siksi tähän on syytä kiinnittää huomiota. Ilmiötä 

kutsutaan multikollineaarisuudeksi. Jonkinasteinen keskinäinen korrelaatio selittäjien 

välillä on todennäköistä, mutta korrelaation ylittäessä arvon 0.8, voi tutkimustuloksien 

luotettavuus heikentyä. (Hill et al. 2012, 240 – 243) Taulukossa 4 tarkastellaan 

muuttujien välisiä korrelaatioita. Korrelaatioiden analyysiin käytettiin Spearmanin 

korrelaatiokerrointa, sillä kaikki muuttujat eivät olleet normaalijakautuneita. 
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Taulukko 4. Muuttujien välinen korrelaatio. 

	 YMPV	 YMPVt-1	 ROA	 ROAt-1	 ROIC	 ROICt-1	

TASE_ln	 0,25626***	 0,18383**	 0,48834***	 0,41196***	 0,41793***	 0,37116***	
YMPV	 -	 -	 0,10124	 0,5035	 0,05140	 -0,01650	
YMPVt-1	 -	 -	 0,05800	 0,09316	 0,01610	 0,04874	

 

Kuten edellä olevasta taulukosta 4 nähdään, muuttujien välillä ei ole voimakasta 

multikollineaarisuutta, vaikka selittäjien keskinäistä korrelaatiota löytyykin. 

Voimakkainta korrelaatio on ROA ja TASE_ln -muuttujien välillä (0,488) taseen 

loppusumman ollessa osa ROA:n laskukaavaa, mutta näidenkään muuttujien välinen 

korrelaatio ei ole vielä haitallisen suurta, jolloin TASE_ln muuttujaa voidaan käyttää 

tässä tutkimuksessa koon mittarina. Taulukosta havaitaan myös, ettei Spearmanin 

korrelaatiokertoimen mukaan YMPV-muuttujien ja kannattavuuden muuttujien välillä 

ole tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota, mikä on mielenkiintoista tutkimuksen 

kannalta pyrittäessä selvittämään juuri näiden välistä yhteyttä. 

 

Ennen mallien estimoimista tarkastellaan vielä sitä, mikä paneelidatan 

estimointimenetelmä sopii aineistolle parhaiten. Ensiksi tarkastellaan Hausman-testin 

avulla virhetermin ja selittävien muuttujien välistä korrelaatiota. Koska Hausman-testin 

H0 jää voimaan eli virhetermin ja selittäjien välistä korrelaatiota ei havaita, on 

satunnaisten vaikutusten mallia turvallista käyttää. Mallin 4 tuloksiin tulee suhtautua 

kuitenkin varauksella, sillä Hausman -testin nollahypoteesi hylätään tässä 5% (*) 

riskitasolla p-arvon ollessa 0,0494. Tämän jälkeen oikean estimointimenetelmän 

valinnassa auttaa Breusch-Paganin testi yritysten heterogeenisuuden testaamiseksi. 

Mikäli satunnaisia vaikutuksia ei ole, ei satunnaisen vaikutusten mallin käyttämisestä 

ole hyötyä. Testin H0 hylätään jokaisen mallin osalta 1% (**) riskitasolla, mikä tarkoittaa 

satunnaisten vaikutusten mallin käytön olevan perusteltua. Lisäksi 

homoskedastisuuden varmistamiseksi tarkasteltiin silmämääräisesti residuaalien 

sirontakuvioista systemaattista vaihtelua, sitä kuitenkaan havaitsematta, jolloin 

taustaoletus homoskedastisuudesta (𝑣𝑎𝑟 𝑣"# = 	𝜎F) +	𝜎G)) täyttyy (Hill et al. 2012, 

553). Regressiomallien 1 – 4 satunnaisten vaikutusten estimoinnilla saatuja 

parametriestimaatteja sekä Hausman ja Breusch-Pagan –testien tuloksia on esitetty 

taulukossa 5. 
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Taulukko 5. Estimoinnin tulokset malleille 1 – 4. 

	 Malli	1	

	(kerroin)	

Malli	2	

(kerroin)	

Malli	3	

(kerroin)	

Malli	4	

(kerroin)	

Vakio	 -0,09018	*	 -0,05819	 -0,09765*	 -0,0727	

YMPV	 -0,00028	 -0,0003	 -	 -	

YMPVt-1	 -	 -	 -0,00003	 0,000145	

TASE_ln	 0,024943***	 0,025936	***	 0,02418***	 0,024645***	

Hausman	 0,58	 0,82	 0,84	 6,03*	

Breusch-Pagan	 58,11***	 64,78***	 55,96***	 62,26***	

Poikkileikkausyksiköt	 36	 36	 36	 36	

DFE	 173	 171	 172	 170	

Aikasarjan	pituus	 5	 5	 5	 5	

R-Square	 0,1278	 0,1013	 0,1333	 0,0856	

 

Taulukosta 5 havaitaan, että kannattavuutta selitettäessä ympäristövastuullisuudella 

eivät selittäjien kertoimet, kontrollimuuttujia lukuun ottamatta, eroa tilastollisesti 

merkitsevästi nollasta. Taseen arvo on kaikissa malleissa tilastollisesti erittäin 

merkitsevä ja estimointien perusteella sillä näyttäisi olevan positiivinen vaikutus 

kannattavuuteen, mikä oli oletettavissa sen ollessa keskeisessä roolissa käytettyjen 

kannattavuuden tunnuslukujen laskukaavoissa. Mallien hyvyyttä voidaan tarkastella 

selitysasteen (R-square) avulla. Selityskertoimet jäivät mataliksi malleissa 1 – 4 

selitysasteiden ollessa 8 – 13 % luokkaa, mikä osoittaa, että valtaosa kannattavuuden 

vaihtelusta johtuu jostain muista tekijöistä kuin muuttujista YMPV, lYMPV ja TASE_ln. 

 

 

4.2	Ympäristövastuun	selittäminen	kannattavuudella	
 

Regressiomallit 5 – 8 testaavat kannattavuuden vaikutusta ympäristövastuuseen eli 

hypoteesia H2. Näissä neljässä mallissa ympäristövastuun muuttujaa (YMPV) 

selitettiin kannattavuuden tunnusluvuilla, eli muuttujilla ROA ja ROIC, sekä 

luonnollisella logaritmilla taseen loppusummasta (ln(TASE)). Muuttujat ROA ja ROIC 

eivät esiinny malleissa samaan aikaan. Malleissa 7 ja 8 on käytetty selittävistä 

kannattavuuden muuttujista yhdellä vuodella viivästettyjä arvoja. 
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Estimoitavat mallit 5 ja 6 ovat: 

 

𝑌𝑀𝑃𝑉"# = 	𝛽& +	𝛽)𝑅𝑂𝐴"# +	𝛽+ln	(𝑇𝐴𝑆𝐸)"# + 𝑒"#  (5) 

 

𝑌𝑀𝑃𝑉"# = 	𝛽& +	𝛽)𝑅𝑂𝐼𝐶"# +	𝛽+ln	(𝑇𝐴𝑆𝐸)"# + 𝑒"#  (6) 

 

Estimoitavat mallit 7 ja 8 selittäjän ROA ja ROIC yhden vuoden viiveellä: 

 

𝑌𝑀𝑃𝑉"# = 	𝛽& +	𝛽)𝑅𝑂𝐴"#B& +	𝛽+ln	(𝑇𝐴𝑆𝐸)"# + 𝑒"#  (7) 

 

𝑌𝑀𝑃𝑉"# = 	𝛽& +	𝛽)𝑅𝑂𝐼𝐶"#B& +	𝛽+ln	(𝑇𝐴𝑆𝐸)"# + 𝑒"#  (8) 

 

Koska muuttujat pysyivät samoina, mitä aikaisemmissa regressiomalleissa, löytyvät 

muuttujien väliset korrelaatiot taulukosta 4. Vaikka taseen loppusumma on osa 

kannattavuuden tunnuslukujen laskentakaavaa, ei ln(TASE) sekä ROA ja ROIC -

tunnuslukujen välillä ole Spearmanin korrelaatiokertoimen mukaan haitallisen suurta 

multikollineaarisuutta, jolloin näiden selittäjien esiintyminen malleissa samanaikaisesti 

onnistuu. Mallien 5 – 8 estimoinnin sekä estimointimenetelmän valintatestien, 

Hausman ja Breusch-Pagan –testien, satunnaisten vaikutusten estimaattorilla saadut 

tulokset löytyvät alta taulukosta 6. Malleille 5 – 8 Hausman-testin nollahypoteesi jää 

voimaan, eli satunnaisten vaikutusten estimaattori on konsistentti. 
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Taulukko 6. Estimoinnin tulokset malleille 5 – 8. 

	 Malli	5	

(kerroin)	

Malli	6	

(kerroin)	

Malli	7	

(kerroin)	

Malli	8	

(kerroin)	

Vakio	 36,95771	***	 37,0409	***	 37,72134***	 36,23685***	

ROA	 -8,05885	 -	 -	 -	

ROAt-1	 -	 -	 0,991742	 -	

ROIC	 -	 -7,99085	 -	 -	

ROICt-1	 -	 -	 -	 -10,0641	

TASE_ln	 2,21697	**	 2,245812	***	 2,050188*	 2,420518**	

Hausman	 0,65	 0,58	 1,29	 1,47	

Breusch-Pagan	 21,47***	 20,54***	 21,17***	 20,34***	

Poikkileikkausyksiköt	 36	 36	 36	 36	

DFE	 173	 171	 171	 169	

Aikasarjan	pituus	 5	 5	 5	 5	

R-Square	 0,0562	 0,0634	 0,0543	 0,0436	

 

Taulukosta 6 nähdään, että muuttujaa YMPV selitettäessä selittävien muuttujien 

kertoimet eivät ole tilastollisesti merkitseviä kontrollimuuttujaa TASE_ln lukuun 

ottamatta. Taseen arvolla näyttäisi sen sijaan kaikissa malleissa olevan selkeä, 

tilastollisesti merkitsevä, positiivinen yhteys ympäristövastuullisuuteen, mikä kielii 

suurempien yritysten panostavan ympäristövastuullisuuteen pieniä enemmän. Mallien 

5 – 8 selitysasteet olivat vielä alhaisempia, mitä malleissa 1 – 4, eli tutkimuksessa 

käytetyt selittävät muuttujat eivät riitä selittämään muuttujan YMPV vaihtelua. 
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5.	Johtopäätökset	

 

Tutkielman neljännessä ja samalla viimeisessä pääluvussa analysoidaan tämän 

tutkielman tuloksia ja peilataan niitä aikaisempiin tutkimuksiin ympäristövastuun ja 

kannattavuuden välisestä yhteydestä vastaten samalla tutkimuskysymyksiin. Luvussa 

käydään läpi tutkimuksen teorian sekä empirian pohjalta muodostettuja johtopäätöksiä 

sekä pohditaan tutkimuksen luotettavuutta ja käydään läpi jatkotutkimusehdotuksia. 

 

 

5.1	Vastaukset	tutkimuskysymyksiin	ja	johtopäätökset	
 

Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida yrityksen ympäristövastuun sekä 

kannattavuuden välistä kaksisuuntaista yhteyttä. Yhteyden olemassaolosta ja sen 

suunnasta sekä vaikutuksista on aihepiirin aiemmassa tutkimuksessa kiistelty laajasti 

vuosikymmenten ajan, eikä asiasta olla edelleenkään päästy yksimielisyyteen. Orlitzky 

et al. (2003) suorittaman meta-analyysin mukaan yhteiskuntavastuun 

ympäristödimension ja kannattavuuden välinen yhteys on olemassa, mutta heikompi 

kuin yhteiskuntavastuun muiden osa-alueiden yhteys kannattavuuteen, kun taas 

esimerkiksi Makni et al. (2009) ovat löytäneet näiden väliltä negatiivisen yhteyden. 

 

Tämän tutkimuksen tilastollisen analyysin perusteella tilastollisesti merkitsevän 

yhteyden olemassaoloa ei havaittu, eikä siis voida sanoa yrityksen ympäristövastuun 

vaikuttavan positiivisesti tai negatiivisesti yrityksen kannattavuuteen. Myöskään 

kannattavuuden ei voida sanoa vaikuttavan positiivisesti tai negatiivisesti yrityksen 

ympäristövastuullisuuteen. Saman suuntaisia tutkimustuloksia ovat aiemmin saaneet 

esimerkiksi Gilley et al. (2000) sekä Watson et al. (2004). 

 

Syynä yhteyden löytämättömyyteen voi olla useita: Vaikuttavia tekijöitä voivat olla 

esimerkiksi tutkimuksessa käytetyn otoskoon pienuus, aikajänteen lyhyys tai väärien 

mittarien valinta. Tutkimuksessa käytettyjen mallien matalat selitysasteet kertovat, 

etteivät tutkimuksessa käytetyt selittävät muuttujat riittäneet kuvaamaan ilmiötä, eli 

valittujen mittareiden valinnassa on ollut puutteita. Mittareita valittaessa tulisikin pohtia 

tarkemmin sitä, kuinka ilmiöitä voitaisiin kuvata mahdollisimman monipuolisesti. 
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Lisäksi yhteiskuntavastuun ympäristödimension ollessa verrattain uusi ilmiö, on 

mahdollista, ettei sopivia mittareita ilmiön mallintamiseen olla vielä kehitetty. 

 

Myös tutkimuksen oletus suhteen lineaarisesta muodosta voi olla väärä ja samalla yksi 

syy siihen, ettei yhteyttä onnistuttu löytämään. Yhteiskuntavastuun kaikkien osa-

alueiden sekä kannattavuuden väliltä ovat esimerkiksi Barnett & Salomon (2012) 

löytäneet epälineaarisen yhteyden, jossa negatiivinen yhteys voi muuttua positiiviseksi 

yrityksen sitoutuessa vastuullisuuteen kunnolla. Syynä kannattavuuden ja 

ympäristövastuun välisen yhteyden löytämättömyyteen voi tietenkin olla myös se, ettei 

yhteyttä ole olemassa. 

 

 

5.2 Tutkimuksen	luotettavuuden	tarkastelu	sekä	jatkotutkimusehdotukset	

 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa negatiivisesti tutkimuksen lyhyt aikajänne sekä 

tutkimusyksiköiden (yritysten) määrän vähyys. Myöskään valitun aikajänteen sekä 

yritysjoukon vuoksi tutkimustulokset eivät ole vertailukelpoisia aiempien aihepiirin 

tutkimusten kanssa, jolloin tuloksille ei ole mahdollista saada kunnolla vahvistusta 

muista tutkimuksista reliabiliteetin varmentamiseksi. Lisäksi kontrollimuuttuja yrityksen 

koko, jota mitattiin taseen loppusummana, oli ongelmallinen taseen loppusumman 

ollessa myös kannattavuuden tunnuslukujen laskentakaavojen osa. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää kuitenkin se, että tutkimusaineisto on kerätty julkisista 

aineistoista sekä ympäristösuoriutumisen arvojen pohjana olleen CSRHub-

tietokannan asema maailman kattavimpana vastuullisuuden datatietokantana 

(Lindroos 2016). Lisäksi kahden kannattavuuden tunnusluvun käyttö saaden näille 

samansuuntaisia tuloksia varmentaa tuloksien robustiutta ja lisää tutkimuksen 

reliabiliteettia.  

 

Vaikka aihepiirin tutkimusta on tehty jo useiden vuosikymmenien ajan, on silti kentällä 

vielä tilaa lisätutkimukselle. Tätä tutkimusta voisi luotettavuuden lisäämiseksi kehittää 

kasvattamalla tutkimuksen otoskokoa sekä lisäämällä muuttujia malleihin: 

Tutkimusdataa tämän tutkimuksen rajauksilla oli erittäin vähän saatavilla, joten mikäli 

tutkimuksen uusisi muutaman vuoden päästä, jolloin dataa voisi olla enemmän 
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saatavilla, voisivat tulokset olla hyvinkin erilaiset ja ottaen huomioon, että 

ympäristövastuun vaikutus kannattavuuteen voi olla myös välillistä voisivat 

lisämuuttujat parantaa mallien selitysastetta. Samalla voitaisiin mahdollisuuksien 

mukaan pidentää tutkimuksen aikajännettä, jolloin myöskin muuttujien viiveitä 

voitaisiin kasvattaa, ja yhteys ympäristövastuullisuuden ja kannattavuuden väliltä 

löytää sieltä (Hart & Ahuja 1996). Vaikka CSRHub on datalähteittensä ja 

vastuullisuusarviointiensa perusteella maailman kattavin aihepiirin tietokanta, on sen 

validius ympäristövastuullisuuden mittarina vielä hiukan kyseenalainen, sillä se on 

esiintynyt aihepiirin tutkimuksessa vasta verrattain vähän. 
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Liite 1. Tutkimusaineiston yritykset. 

 

Abercrombie & Fitch Co.  Hanesbrands Inc. 

Albany International Corporation  Hasbro, Inc. 

American Eagle Outfitters, Inc.  Iconix Brand Group, Inc. 

Ascena Retail Group, Inc.  Knoll, Inc. 

Bed Bath & Beyond   New York & Company, Inc. 

Big 5 Sporting Goods Corporation  NIKE, Inc.  

Carter's, Inc.   Mattel, Inc. 

Christopher & Banks Corporation  OMNOVA Solutions Inc. 

Cintas Corporation   Oxford Industries, Inc. 

Crocs, Inc.    Perry Ellis International Inc. 

Culp, Inc.    Skechers USA, Inc. 

Deckers Outdoor Corporation  The Cato Corporation 

Delta Apparel Inc.   Under Armour 

Delta Galil USA Inc.   Unifi, Inc. 

DSW, Inc.    UniFirst Corporation 

Estee Lauder Inc.   Urban Outfitters  

Gildan Activewear Inc.   VF Corporation  

Guess?, Inc.   Wolverine World Wide, Inc. 

   

Liite 2. Mallien p-arvot. 
 
	 Malli	1	 Malli	2	 Malli	3	 Malli	4	 Malli	5	 Malli	6	 Malli	7	 Malli	8	
Vakio	 0,0228	 0,2190	 0,0108	 0,1476	 <.0001	 <.0001	 <.0001	 <.0001	
ROA	 -	 -	 -	 -	 0,5461	 -	 -	 -	
lROA	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0,9328	 -	
ROIC	 -	 -	 -	 -	 -	 0,4493	 -	 -	
lROIC	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0,3059	
YMPV	 0,4981	 0,5571	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
lYMPV	 -	 -	 0,9310	 0,7630	 -	 -	 -	 -	
TASE_ln	 <.0001	 <.0001	 <.0001	 0,0001	 0,0023	 0,0010	 0,0039	 0,0063	
Hausman	 0,7467	 0,6645	 0,6584	 0,0490	 0,7227	 0,7485	 0,5240	 0,4802	
BP	 <.0001	 <.0001	 <.0001	 <.0001	 <.0001	 <.0001	 <.0001	 <.0001	

  

   


