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Tässä kandidaattitutkielmassa on tarkoituksena tutkia yritysvastuuraportoinnin syitä 

pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tarkoituksena on selvittää, miksi pienet yritykset 

tekevät yritysvastuuraportointia. Toisaalta tutkimuksessa katsotaan myös näkökulmaa 

ja mietitään, minkä takia pienet ja keskisuuret yritykset eivät te yritysvastuuraportointia. 

Tutkielmassa pyritään myös selvittämään, onko yritysvastuuraportoinnista hyötyjä tai 

haittoja pienille ja keksisuurille yrityksille. Tutkimuksessa käytetään laadullisia 

menetelmiä. Teoriaosuudella tarkastellaan alan kirjallisuutta ja tieteellisiä artikkeleita. 

Empiriaosiossa on tehty kaksi teemahaastattelua.  

Yritysvastuuraportointiin johtavat monet syyt. Merkittävimpiä syitä ovat sidosryhmien 

vaade, imagoparannukset ja yritysjohdon kiinnostus vastuullisuusasioihin. Hyötyjä 

raportoinnista on vaikea nähdä, joten harvat yritykset tekevät vapaaehtoista 

yritysvastuu raportointia. Pienillä ja keksisuurilla yrityksillä ei tahdota myöskään laittaa 

resursseja yritysvastuuraportointiin, josta ei ole nähtävissä hyötyjä. Tutkimuksen 

tuloksena voidaan todeta, ettei pienet ja keskisuuret yritykset tee 

yritysvastuuraportointia Suomessa suuressa mittakaavassa.  
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sized enterprises 
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In this this bachelor’s thesis, the purpose is to find out reasons for sustainability 

reporting in small and medium sized enterprises.  The goal is to find out why small and 

medium sized enterprises are making sustainability reports. Secondly is looking for 

reasons why small and medium sized companies does not make the sustainability 

reports. It is also intended to clarify do the sustainability reporting have benefits or 

disadvantages for small and medium sized enterprises. This thesis is made by using 

qualitative methods and interview. There is literature view and empirical part where is 

two interviews and analysis of these. 

There are many reasons why corporates make sustainability reports. The most 

common ones are stakeholder claim, image improvement and the interest of corporate 

management in sustainability. It is hard to see the benefits of sustainability reporting 

so few enterprises make voluntary reporting on sustainability. In small and medium 

sized enterprises, there is no extra resources for sustainability reporting. The result is 

that the small and medium sized enterprises do not make sustainability reports. 
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1. Johdanto 

Vastuullisuutta käsitellään paljon nykyisin valtamedioissa ja akateemisessa 

kirjallisuudessa. Päivälehdissä esiintyy monenlaista kirjoitusta vastuullisesta 

toiminnasta tasaisin väliajoin. Kirjoituksia löytyy niin mielipidepalstalta kuin 

pääuutisista (esimerkiksi Kuvaja 2017, Helsingin sanomat 2017). 

Mielipidepalstakirjotuksissa voidaan nähdä se, että vastuullisuusasiat ovat niin 

kiinnostavia tällä hetkellä, että ne saavat ihmiset ottamaan kantaa. Pääuutisiin aihe on 

tullut varmasti myös yleisön kiinnostuksen toimesta. Pääuutissa aiheet käsittelevät 

laajasti vastuullisuuden eri alueita korruptiosta raaka-aineiden hankintaan (esimerkiksi 

Helsingin sanomat 2017, Maaseudun tulevaisuus 2017). Vastuulliset teot nähdään 

kaikkien yhteiseksi asiaksi, yksityishenkilöistä isoihin yrityksiin.  Suomessa 

vastuullisuus nähdään myös entistä tärkeämpänä osana yrityksen toimintaa. Tämä 

voidaan nähdä vuonna 2017 tulleena lakiuudistuksena, joka velvoittaa noin sataa 

yhteisöä tekemään vastuullisuusraportointia (Remes, 2017). Lain voidaan nähdä 

olevan uusi käänne raporttien laatimisessa ja tarkkailussa.  

Vastuullisuudesta on tehty paljon tutkimusta viime vuosina. Yritysastuuraportoinnista 

tehtyä tutkimusta on myös hyvin paljon. Se keskittyy valtaosin isojen monikansallisten 

yritysten raportointiin. Saksassa ja Australiassa on tehty paljon tutkimusta 

yritysvastuuraportointiin liittyen. Suomessa tutkimusta on tehnyt muutama henkilö 

(esimerkiksi Niskala, Kottonen) nämä tutkimukset keskittyvät kuitenkin isojen yritysten 

vastuullisuuteen. Suomen pieniin yrityksiin kohdistuvaa tutkimusta ei ole vielä lähes 

ollenkaan saatavilla.  

Mikael Niskala on tutkinut, millä tavoin yritykset viestivät vastuullisuusraporteillaan ja 

kuinka se vaikuttaa yrityksen arvoon Suomessa (2010). Niskala onkin lähes ainoita 

tutkijoita, joka on tehnyt tutkimusta yritysvastuuraportoinista Suomessa. 

Kansainvälisesti pienten yritysten yritysvastuuraportoinnissa tutkimusta on tehty 

hieman, mutta ei paljoa tälläkään saralla.  

Kanditutkielmassani tullaan tutkimaan pienten ja keskisuurien yritysten 

yritysvastuuraportointia. Tutkimuksessa keskitytään näkökulmiin, mitä hyötyjä ja 

haittoja vastuullisuusraportoinnista on yrityksille. Vaikkei pienten yritysten tarvitse 

tehdä tätä raporttia, on mielenkiintoista nähdä, miten yrityksissä koetaan raportointi.  
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1.1. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 
 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää syitä, minkä takia erityisesti pienet yritykset tekevät 

yritysvastuuraportointia. Ja mikäli he eivät tee, mitä hyötyjä he näkevät mahdollisen 

raportoinnin aloittamisen tuovan. Tutkimuksen on tarkoitus tuoda esiin myös pienille 

yrityksille yritysvastuuraportoinnista koostuvia haittoja. Tästä koostuu 

päätutkimuskysymys: 

Miksi pk-yritykset tekevät vastuullisuusraportointia? 

Alatutkimuskysymykseni täydentävät pääkysymystäni. Kahdessa 

alatutkimuskysymyksessä paneudutaan raportoinnin syihin. Nämä kysymykset 

asettuvat pohtimaan myös haittoja, joita raportoinnista saattaa tulla. Kaksi 

alatutkimuskysymystäni ovat seuraavat: 

Millaisia hyötyjä vastuullisuusraportoinnista saadaan? 

Mitä haittoja vastuullisuusraportoinnista on? 

 

1.2. Tutkimuksen rajaukset ja menetelmät 

 

Tutkimuksen teoriaosio keskittyy määritelmien avaukseen ja muutaman teorian 

läpikäyntiin. Näiden teorioiden pohjalta on avattu vastuullisuusraportointia ja 

syvennytty sen tuomiin hyötyihin. Tutkimuksen teoriaosiota ei ole rajattu yhtä tarkasti 

kuin empiiristä osiota, jotta saadaan kattava kuva vastuullisuusraportoinnin eduista.  

Empiirinen osio tutkimuksesta on rajattu Suomessa toimiviin pieniin ja keskisuuriin 

yrityksiin. Pienten ja keskisuurten yritysten palkkalistoilla on keskimäärin alle 250 

henkilöä ja liikevaihto alle 50 miljoonaa euroa (Tilastokeskus 2017). Pienet yritykset 

valikoituivat tutkimukseen tutkimuskysymyksen perusteella.  

Haastattelut nähdään ikään kuin ohjattuna keskusteluna (Warren C. 2001). 

Haastattelutyypit voidaan jakaa kahteen pääryhmään. Pääryhmiä ovat strukturoidut 

haastattelut, joissa kysymykset ja vastausvaihtoehdot ovat ennakkoon aseteltu, ja 

syvähaastattelut, joissa tutkijan asema pyritään minimoimaan haastattelutilanteessa 
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(Koskinen I, Alasuotari P & Peltonen T. 2005). Näiden väliin jää puolistukturoitu 

haastattelu, tai teemahaastattelu (Koskinen et al 2005). Haastattelun ei tarvitse 

sisältää vain yhtä haastattelumuotoa vaan näiden välimuodot ovat yleisiä. 

Puolistukturoitu- tai teemahaastattelua käytetään, kun halutaan saada subjektiivisia 

näkökulmia mukaan tutkimukseen. Haastatteluiden rakenne ja mahdollinen sisällys 

tulee olla selvillä ennen haastatteluiden aloitusta. Tutkimusongelmat ovat yleensä 

case-tyyppisiä tai teorioiden sopivuutta reaalimaailmaan todistavia, kuten tässä 

tutkimuksessa. (Flick U. 2006) 

Teemojen merkitys haastattelussa on tärkeä, jotta jokaisen haastateltavan kanssa 

käydään suunnilleen samat teemat läpi haastatteluiden aikana.  (Eskola J. et al. 1998) 

Teemahaastattelut antavat myös tutkijalle vapautta valita hyvin erilaisia haastateltavia, 

koska kysymyksiä ei ole lukittu etukäteen. Erilaiset haastateltavat tuovat taas 

tutkimukseen erilaisia näkökantoja ja antavat laajemman käsityksen tutkimuksen 

ongelmasta. 

Laadullisessa tutkimuksessa käytetään usein harkinnanvaraista otantaa hyödyksi. 

Harkinnan varainen otanta tarkoittaa otantaa, jossa otetaan pieni määrä tapauksia. 

Tapauksille ominaista on tarkka valinta ja mahdollisimman perusteellinen analysointi. 

Tieteellisyyden kriteeri ei ole näissä tapauksissa määrä vaan laatu. (Eskola et al 1998)  

Teoriaosiossa käydään läpi syitä vastuullisuusraportointiin ja hieman eroja isojen ja 

pienten yritysten välillä. Laadullisen tutkimuksen teoriaosuudella on tarkoitus selittää 

käyttäytymistä tai asenteita jotain asiaa kohtaan (Creswell J. 2009). Teoriaosuuden 

toinen tavoite on löytää teoreettinen kehys tai perspektiivi tutkimukselle, josta on 

hyötyä esimerkiksi haastattelukysymyksiä laadittaessa (Creswell J. 2009).  Teorian 

tarkoitus on tuoda esiin ongelmia, joihin empiria vastaa, tai analyysivaiheessa se luo 

peilin, johon empiriaa on tarkoitus nojata (Eskola J & Suoranta J. 1998) 

 

1.3. Tutkielman rakenne 

 

Tutkielman rakenne koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja empiirisestä osiosta. 

Kirjallisuuskatsaus koostuu yritysvastuullisuuden käsittelemisestä ja määrittelemisestä 

johtaen sen historiaan Suomessa. Kirjallisuuskatsauksessa avataan myös muutamaa 
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yritysvastuullisuuden mallia. Yritysvastuusta siirrytään yritysvastuurapotointiin, joista 

avataan ensin muutamia säädöksiä ja viitekehyksiä.  

Itse tutkimus alkaa kappaleesta 3, jossa käsitellään kirjallisuudesta löytyviä 

yritysvastuuraportoinnin motiiveita. Seuraavassa kappaleessa avaan 

yritysvastuuraportoinnin haittoja ja tekijöitä, minkä takia sitä ei tehdä. 

Kirjallisuuskatsauksen jälkeen siirrytään empiiriseen osioon, jossa on haastateltu 

kahta toimijaa eri yrityksissä. Toisessa yrityksessä tehdään vastuullisuusraportointia 

ja toisessa ei. Lopuksi käydään läpi tutkimuksen tulokset ja pohditaan mahdollisia 

jatkotutkimusaiheita ja tutkimuksen luettavuutta. 

 

2. Yritysvastuu 

Yritysvastuun käsiteelle ei ole yhtä yhtenäistä määritelmää ja terminologiaa käytetään 

tarkoittamaan eri asioita. Yritysvastuu (corporate responsibility) on usein rinnastettu 

yhteiskuntavastuulle (corporate social responsibility, CSR). Tutkimuksissa ollaan 

todettu yhteiskuntavastuullisen yrityksen tekevän pitkäaikaisesti kannattavia 

päätöksiä, käytettävän yrityksen tehokkuutta vastuullisesti, luomaan sosiaalisia 

vaatimuksia ja luomaan hyvää yhteiskuntaa tekemällä eettisesti oikein. (Garriga E. & 

Mele D. 2004 51,65) 

Suomessa käytetään myös hyvin monimuotoisia nimityksiä yritysvastuulle; kestävä 

kehitys, yritysvastuu, yhteiskuntavastuu ja yritysten sosiaalinen vastuu. Termien 

samaa tarkoittavuus ja monimuotoisuus aiheuttavat usein jopa yrityksissä 

epäselkeyttä. Se, mitä termiä käytetään, on sopimuskysymys. Yritysten on hyvä 

päättää, mitä termiä he käyttävät, jotta puhe yrityksessä pysyy yhtenäisenä. (Juutinen 

& Steiner 2010) 

Yritysvastuun terminologiassa on pieniä vivahde eroja, mutta lähtökohtaisesti kaikki 

tarkoittavat samoja asioita. Tässä tutkielmassa olen päättänyt käyttää termiä 

yritysvastuu ja tarkoitan tällä yrityksen liiketaloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia 

vaikutuksia yhteiskunnalle. Liiketoiminnan vaikutuksissa on tärkeä huomata, että se 

tarkoittaa nimenomaisesti liiketoiminnan alueilla tapahtuvaa vastuullista käyttäytymistä 

(Juutinen & Steiner 2010). Yritys voi toimia sosiaalisesti tai ekologisesti vastuullisesti 

tai lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyyteen, mutta jos niiden liiketoiminnalliset palvelut tai 
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tuotteet eivät toteuta vastuullisuutta, yritys ei toteuta yritysvastuuta (Juutinen & Steiner 

2010). 

 

2.1. Yritysvastuu Suomessa 
 

Yritysvastuullisuudessa on nähtävissä eri vaiheita. Kuviosta 1 voi nähdä eri 

yritysvastuun vaiheet. Ensimmäisen kerran yritysvastuu näyttäytyi Suomessa 

teollistumisen aikaan, kun teollisuusyritysten patruunat pitivät huolta koko 

tehdaspaikkakunnan hyvinvoinnista ja kehityksestä. (Viitala & Jylhä 2013) 1950-luvulla 

suomalainen hyvinvointiyhteiskunta alkoi kehittyä ja hyvinvoinnin eri aluille alkoi 

kasvaa lakeja ja yhteiskunnan maksamaa palveluntuotantoa. Teollistumisen myötä 

haittavaikutukset ympäristöä kohti nousivat esiin 1970-luvulla. Tällöin esiin nousi 

muutama luonnonsuojeluun paneutunut liitto. (Juutinen & Steiner 2010) 

Yritykset alkoivat panostaa ympäristöasioidensa hallintaan ja yritysvastuuraportointi 

alkoi yleistyä 1990-luvulla. Ympäristön hallintajärjestelmä ISO 14001 oli iso 

uranuurtaja ympäristöasioiden hallinnan saralla. 2000-luvun alussa ympäristöasioiden 

rinnalle nousi myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmat. EU otti kantaa 

vuonna 2001 yritysvastuuseen, jolloin sanottiin yhteiskuntavastuun olevan yritysten 

vapaaehtoista, lainsäädännön vaatimukset ylittävää toimintaa. (Juutinen & Steiner 

2010) 

2010-luvun alkupuolella oli nähtävissä jo, että yritysvastuuseen lukeutuu yrityksissä 

lähtökohtaisesti ympäristövastuun lisäksi sosiaalinen ja taloudellinen vastuu. 

Yritysvastuun alaiset asiat eivät olleet vielä kuitenkaan integroituneet kaikkeen 

yrityksen toimintaan vaan ne nähtiin hieman irrallisena osana yritystä. Tätä vaihetta 

kutsutaan strategiseksi yritysvastuun ajaksi. 2010-luvun puolivälissä on jo nähtävissä 

yritysvastuullisuuden integroituminen yrityksen kaikkeen toimintaan. Tulevaisuudessa 

näemme toivottavasti vielä hetken, jolloin yritysvastuu on lähtökohtaisesti osana 

kaikkea johtamista ja yritysten toimintaa. (Juutinen & Steiner 2010) 
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Kuvio 1Yritysvastuun vaiheet Suomessa (mukaillen Juutinen & Steiner 2010) 

 

2.2. Yritysvastuullisuuden malleja 

 

Yritysvastuullisuudelle on kehitetty monia erilaisia malleja. Carrollin (1991, 40-42) 

pyramidimalli on yksi yleisimmin käytetyistä malleista. Toinen yleisesti käytetty malli 

on Elkingtonin (1999) Triple bottom line –malli. Mallit lähtevät käsittelemään 

yritysvastuuta hieman eri näkökulmista, mutta molemmissa tarkemmin tarkastellen 

löytyy lähes vastaavat asiat.  

Pyramidimallissa (Kuvio 2) alimpana on yrityksen taloudellinen vastuu. Seuraavaksi 

alimpana on laillinen vastuu, jonka jälkeen on eettinen vastuu. Korkeimmalla tässä 

mallissa on filantrooppinen vastuu. Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan, että yritys on 

taloudellisesti kannattava. Se tuottaa yhteiskuntaan hyödykkeitä ja verohyötyjä. Ilman 

taloudellisen vastuun täyttämistä yritys ei kykene nousemaan seuraavalle portaalle. 

Taloudellinen vastuu on siis pohjana muun vastuun käytäntöön panolle ja 

täyttämiselle. Laillinen vastuu nähdään lakien ja säädösten noudattamisena. Laillinen 

vastuu on taloudellisen vastuun ohella pakollista vastuuta. Lait ja säädöksien 

noudattaminen ovat pakollista toimintaa. Se on mallista toisella portaalla, koska 

ajatellaan, että ensin täytyy olla kannattava, jotta voi edes lakeja ja säädöksiä 

noudattaa. Nämä kaksi alinta porrasta nähdään jokaisen yrityksen pakollisena 

vastuullisena toimintana. (Carroll 1991, 40-42) 

 Eettinen vastuu koskettaa niitä vastuullisuuden muotoja, jotka eivät ole laissa 

määriteltyjä. Näitä vastuullisuuden muotoja oletetaan noudatettavan yrityksestä. 

Oletukset tulevat sidosryhmiltä, asiakkailta tai työntekijöiltä. Eettisinä vastuun osa-

alueina voidaan nähdä raaka-aineiden vastuullinen hankinta ja hyvät työolosuhteet. 

Yritys toimii eettisesti ja moraalisesti oikein.  Filantrooppinen vastuullisuus on kaikkea 
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tätä ylimenevää vastuullisuutta. Filantrooppinen vastuullisuus tarkoittaa sitä, että yritys 

on hyvä yrityskansalainen. Yritys parantaa muiden tekijöiden elämän laatua. 

Finlantrooppisena yrityksenä toimiminen voi näkyä rahalahjoituksina koulutukseen ja 

kulttuuriin. Myös lähiympäristöön annettu aika koulutuksen, talkoiden tai muuhun 

kulttuurrin tai yhteisöön pantu huomio, raha tai aika.  (Carroll 1991, 40-42) 

 

Kuvio 2Yritysvastuullisuuspyramidi (mukaillen Carrol 1991) 

 

Toinen määritelmä yritysvastuusta on perinteinen Triple Bottom Line –jaottelu. Se 

sisältää taloudellisen (profit), sosiaalisen (people) ja ympäristöllisen (planet) 

näkökulman (Kuvio 3). Tässä mallissa kaikkien osa-alueiden tulee olla tasapainossa 

toisiinsa nähden ja mitattavissa olevina arvoina. Mitattavuus on vaade, jotta kyseisiä 

elementtejä pystytään kehittämään. Mitattavia määreitä on myös helppo raportoida, 

mistä johtuen tätä mallia käytetään usein myös raportoinnissa. (Elkington, J. 1999, 19) 

Kyseinen malli antaa yrityksille vapautta, koska mitattavia määreitä ei ole määritelty. 

Yritys voi muodostaa omannäköisen mittariston, jolla he pyrkivät vastuulliseen 

toimintaan.  
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Kuvio 3 Triple bottom line malli (mukaillen Elkington 1999) 

 

Taloudellinen vastuu koetaan tässä mallissa yrityksen taloudellisena kannattavuutena. 

Verojen ja muiden maksujen maksaminen kuuluu tässä mallissa myös taloudelliseen 

vastuuseen. Taloudellista vastuuta voidaan helposti raportoida ja mitata esimerkiksi 

erilaisina tunnuslukuina. Taloudellista vastuuta voidaan tulkita myös siltä kannalta, 

kuinka paljon yritys on saavuttanut taloudellisesti perustamisensa jälkeen. (Elkington, 

J. 1999, 18-21 & Wilson J. 2015, 433) Taloudellinen vastuu voidaan nykyisin nähdä 

itseselvänä asiana, koska yritykset pitävät yleensä omistajien tarpeiden tyydytystä 

pääasiana. Yritysten taloudelliseen vastuuseen voidaan lukea mukaan myös 

työllistämisvaikutukset. (Ketola 2005) 

Ympäristöllinen näkökulma kattaa organisaation ympäristölle koituivat haitat ja hyödyt. 

Hiilijalanjälki ja energian käyttö voidaan lukea ympäristölliseen vastuuseen. 

Organisaatiossa voidaan kehittää ympäristöystävällisiä tuotteita tai mitata 

ympäristöystävällisten energialähteiden käyttöä ja niiden kasvua ajan kuluessa. 

Ympäristöllisessä vastuussa haasteina on ne tekijät, joille ei voi suoranaisesti 

määrittää hintaa. (Elkington, J. 1999, 18-21 & Wilson J. 2015, 433) Monet yritysten 

ympäristölliseen vastuuseen liittyvät asiat kytkeytyy taseen vastaaviin. Näitä asioita 
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ovat yleensä koneet, laitteet ja tuotantolaitokset. Myös raaka-aineet ja niiden hankinta 

sekä energian käyttö nähdään kuuluvan ympäristöllisen vastuun piiriin. (Knuutinen 

2014) 

Sosiaalinen vastuu nähdään organisaation vaikutuksena ihmisiin, yhteisöihin ja 

sosiaaliseen pääomaan. Organisaatio pystyy vaikuttamaan tähän alueeseen 

koulutuksen ja yhteisön kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Henkilöstön ja 

sidosryhmien kautta tehtävät panostukset ovat yksinkertaisin ja helpoin tapa parantaa 

yrityksen sosiaalista vastuuta. Panostuksen sosiaaliseen vastuuseen voivat olla joko 

ajallisia tai rahallisia panostuksia. Sosiaalisessa vastuussa tarkastellaan tietojen ja 

taitojen paranemista ja häviämistä. (Elkington, J. 1999, 18-21 & Wilson J. 2015, 433) 

Sosiaaliseen vastuuseen nähdään nykypäivänä luettavan myös tuoteturvallisuus, 

tietoturva ja kuluttajansuoja (Viitala & Jylhä 2013).   

2.3. Yritysvastuuraportointi 
 

Yritysvastuuraportoinnin voidaan nähdä alkavan kolmannelta pyramidimallin portaalta. 

Yritysvastuuraportoinnissa keskitytään ei-taloudelliseen informaatioon. Koska on 

oletettavaa, että yritys noudattaa lakeja ja säädöksiä, siitä ei yleensä ole mainintaa 

yritysvastuuraporteissa. Vaikkei yritys välillisesti olisi taloudellisesti kannattava, voi se 

silti harjoittaa yritysvastuuta ja myös raportoida siitä. 

Vuodesta 2017 yritysvastuuraportointi on tullut pakolliseksi osaksi kirjanpitolakia. 

Kirjanpitolain mukaan keskimäärin yli 500 henkilöä työllistävän yrityksen tulee toimittaa 

osana toimintakertomusta selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista. Selvityksessä 

on oltava tietoa yrityksen ympäristöasioista, sosiaalisista asioista, henkilöstöasioista, 

ihmisoikeus kunnioittamisesta ja korruption ja lahjonnan torjumisesta. Selvitys voidaan 

antaa samaan aikaan kuin toimintakertomus tai kuuden kuukauden sisällä 

tilinpäätöspäivästä yrityksen internetsivuilla. (Finlex 2017) 

Yritysvastuuraportointiin on olemassa monia standardeja. Eniten käytettyjä näistä ovat 

Global Compact –periaatteet, toimintajärjestelmiä koskevat periaatteet ja GRI-

standardit. Global Compact periaatteet ovat vuonna 1999 YK:n lanseeraamia 

periaatteita. Tämä periaatteisto perustuu yritysten vapaaehtoisuuteen ja 

allekirjoittaneiden yritysten tulee raportoida YK:n määräämistä asioista säännöllisesti. 

Toimintajärjestelmiä koskevia standardeja ovat muun muassa ISO 14001 
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ympäristöohjaavuuteen liittyvä standardi, työelämä oikeuksiin pohjautuva SA 8000 –

standardi ja EU:n EMAS-ympäristöasioiden standardi. (Niskala M., Pajunen T. & 

Tarna-Mani, 2013)   

Global Compact –periaatteet ovat saaneet akateemisten kirjoittajien piireissä paljon 

kritiikkiä siitä, etteivät nämä periaatteet ole paikoittavia osallistuville yrityksille eikä 

velvoitteita tarkisteta. Yrityksillä on myös tiedon ja taidon puutteita vastuullisesta 

toiminnasta ja ympäristöasioista, kun he liittyvät Global Compact –periaatteiston 

käyttäjiksi. (Berliner & Prakash, 2014) Global Compact –periaatteistossa ei ole 

tapahtunut muutoksia viime aikoina ja tulevaisuus näyttää myös periaatteiston ja 

valvonnan saralla samalta kuin aiemmin on ollut (Sethi & Schepers, 2014). 

Global Reporting Initiative on kansainvälinen itsenäinen organisaatio, joka on kehitellyt 

vastuullisuusraportointistandardeja vuodesta 1997 lähtien. GRI-standardit ovat 

maailmassa eniten käytettyjä vastuullisuusraportointistandardeja. (GRI 2017) Kesko 

oli ensimmäinen GRI-standardeja käyttävä suomalainen yritys vuonna 2000 (Niskala 

et al, 2010, 102).  

GRI-standardit on luotu yhteistyössä keskeisten raportoinnin sidosryhmien kanssa. 

Raportoinnin viitekehysten tavoitteena on toimia organisaatioiden taloudellisen, 

sosiaalisen ja ympäristöllisten asioiden raportoinnin viitekehyksenä. Tärkein tavoite 

tälle ohjeistolle on parantaa yritysvastuuraporttien vertailukelpoisuutta. GRI 

ohjeistuksien tulisi siis olla sellaisia, että niitä voi käyttää kaikki yritykset koosta, 

toimialasta tai sijainnista riippumatta. Mallia ei ole lyöty lukkoon, joten sitä pystyy 

soveltamaan jokaisen yrityksen omiin tarpeisiin. (Niskala et al. 2013) Myös GRI-

standardit ovat saaneet kritiikkiä. On todettu, että GRI-standardeja noudattavat 

yritykset kehittää vastuullisuutta joko kiitettävästi tai huolestuttavan vähän (Fonseca, 

Mcallister, & Fitzpatrick, 2014). Raportoinnin tulisi ohjata yrityksiä kehittämään heidän 

vastuullisia tekojaan myös tulevaisuutta kohti.  

Eri aloille on käytössä vielä lisäksi erilaisia omia malleja. Trafi on kehitellyt 

kuljetusyrityksille johtamis- ja menettelytapamallin. Tässä mallissa huomioon on otettu 

monia erikuljetuksen osa-alueita, esimerkiksi taloudellinen toimintakyky, riskien 

hallinta, turvallisuus-, ympäristö- ja laatuasiat, ja kalustuksen toimintakyky. 

Vastuullisuusmalliin sitoutuneet yritykset julkaistaan Trafin verkkopalvelussa. (Trafi, 

2017) 
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Yrityksillä on monia erilaisia malleja ja viitekehyksiä käytössään. Tärkeää on osata 

valita omaan tarkoitukseen sopiva viitekehys ja käyttää sitä. Jatkuvuutta on tärkeä 

noudattaa tässä, jotta raportteja pystytään vertailemaan ajassa ja nähdä, mihin 

suuntaan yritys on yritysvastuussaan edennyt.  
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2. Raportoinnin motiiveita 

Monet kirjoittajat ovat tuoneet esille sen, että yritysvastuuraportointi on yhä 

tärkeämmässä roolissa yrityksissä. Tästä johtuen useat yritykset ovat viime vuosina 

alkaneet tehdä yhtä enemmissä määrin yritysvastuuraportointia (Niskala, 2013). 

Kuluttajat ovat myös entistä tietoisempia vastuullisuuden merkityksestä ja valinnoista, 

miten he voivat vaikuttaa valinnoillaan. yritysvastuuraportointi on tärkeässä osassa 

myös yritysten välisessä yhteistyössä, esimerkiksi toimittajavalinnat saatetaan tehdä 

vastuullisuuslähtöisesti. 

Jotta yritys voi tehdä yritysvastuuraportointia, täytyy sillä olla jotain raportoitavaa. 

Vastuullisten päätösten tekeminen saattaa kuulostaa kalliita yrityksen näkökulmasta.  

On kuitenkin todettu, että yrityksillä, joilla on pienemmät päästöt, on isommat 

voittomarginaalit ja parempi pörssiarvo. Sijoittajat pitävä enemmän yrityksistä, jotka 

eivät tee suuria päästöjä, koska niillä on pienemmät riskit isoimmalla tuotolla. 

Toisaalta, jos haluaa olla täysin päästötön yritys, se tuo paljon kustannuksia lisää. 

Päästöttömillä yrityksillä pörssiarvo suhteessa kustannuksiin ei ole paljoa parempi, 

jolloin suhteelliset kustannukset ovat kalliit. (Bhat V. 1999, 506) 

Isojen ja pienten yritysten yritysvastuutoiminta ei ole verrannollinen yrityksen kokoon. 

Molemmissa yrityksissä tehdään vastuullista toimintaa. Muut syyt 

yritysvastuutoimintaan liittyvät syyt vaikuttavat siihen, että kuinka vastuullinen yritys 

on. (Baumann-Pauly D., Wickert C, Spence L. & Scherer A. 2013, 703) Vastuullinen 

toiminta nähdään eri tavalla pienissä ja isoissa yrityksissä. Myös raportoinnin tarve ja 

sen tekeminen poikkeavat paljon yrityksen koon mukaan. Yritysvastuuraportoinnin 

määrässä on nähty olevan eroja riippuen yrityksen suuruudesta. Isot yritykset 

raportoivat paljon yritysvastuuasioista ja pienen eivät lähes ollenkaan (Gamerschlag., 

Moller, & Verbeeten, 2011, 256). Pienissä yrityksissä pyritään enemmän tekemään 

asioita vastuullisuuden eteen, kun taas isoissa yrityksissä on enemmän puhetta kuin 

tekoja. (Wickert C, Scherer A &Spence L. 2016, 1192) 

Yrityksen filantrooppista käyttäytymisestä on tutkittu tietoa, miten yrityksen koko, 

näkyvyys ja ala vaikuttavat tähän. Isoilla yrityksillä on taipumusta lahjoittaa enemmän 

rahaa hyväntekeväisyyteen. Näkyvyys ja filantrooppinen käytös ovat yhteydessä myös 

toisiinsa. Näkyvämmät yritykset harjoittavat filantrooppista toimintaa enemmän.  Lähes 

kaikilla eri aloilla oli huomattu samanlaiset yhteydet koon ja näkyvyyden kannalta 
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filantrooppiseen käytökseen. (Brammer s. & Millington A. 2006, 16) Isoilla yrityksillä on 

todennäköisesti enemmän varallisuutta kuin pienillä, jolloin heillä on varaa myös 

lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyyteen. Pienet yritykset panostavat omaan yhteisöönsä 

ja tekevät vastuullisia päätöksiä pienemmällä laajuudella kuin isot yritykset. 

Isot yritykset raportoivat herkemmin tekemistään vastuullisista päätöksistä. Media 

kiinnittää huomiotaan herkimmin isoihin yrityksiin, jos jokin menee pieleen. 

Mediahuomiosta on helpompi irtautua, jos muut asiat ovat kunnossa ja raportoitu 

selkeästi. Tällöin voidaan näyttää, että kyseessä oli van yksittäinen ongelma. Pienillä 

yrityksillä ongelmat ovat myös pienempiä ja yritykset ovat muutenkin vähemmän 

tunnettuja, jolloin huomio ei kohdistu yhtä helposti pieniin yrityksiin.  

Markkinoiden koon on havaittu vaikuttavan yritysten vastuullissuteen. Kilpailuilla 

markkinoilla on todennäköisempää, että yritykset käyttäytyvät vastuullisemmin 

(Campbell J. 2007, 926). Yritysten täytyy jollain tavalla erottua kilpailijoistaan, jotta 

kuluttajat haluavat ostaa tuotteita. Yritysvastuun esiintuominen ja sen tekeminen ovat 

yksi keino erottautua muista. Jos ei ole kilpailua kyseisestä tuotteesta, kuluttajien on 

ostettava kyseisen yrityksen tuotteita joka tapauksessa. Tällöin yritysten ei tarvitse 

lähtökohtaisesti miettiä kilpailukeinoja. 

Sisäisten ja ulkoisten tarkistusten määrä ja miten tärkeäksi ne koetaan johdossa 

vaikuttavat yritysvastuuraportoinnin määrään ja laatuun. Erilaisten sertifikaattien 

noudattaminen (esimerkiksi ISO 14001) saa yritykset tekemään 

yritysvastuuraportointia. (Nazari J, Herremans I. & Warsame H. 2015, 386) Kyseiset 

standardit yleensä vaativat jo haettaessa, että yrityksellä on yritysvastuuraportti. 

Standardien noudattamisesta saatujen sertifikaattien kautta yritys voi ilmoittaa 

sidosryhmilleen olevansa vastuullinen todistetusti. Standardit vaativat tiettyä 

vastuullisuustasoa riippuen standardista. Tällöin sidosryhmien ei tarvitse lukea itse 

yritysvastuuraporttia läpi ja on myös helpompi todeta yritys vastuulliseksi, kun jokin 

toinen taho valvoo vastuullisuuden toteutumista.  

Yritysten omistajuuspohjan on nähty myös vaikuttavan yritysvastuuraportoinnin 

määrään. Instuitionaalisen sijoittajan enemmistöomistuksessa olevat yritykset 

raportoivat enemmän. Myös mediassa näkyminen on vaikuttanut raportoinnin 

määrään. Erityisesti negatiivinen näkyvyys on nähty korreloivan 

vastuullisuusraportoinnin määrään.  (Nazari et al 2015, 386) Negatiivinen 
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mediahuomio saa yritykset parantamaan kaikkea toimintaansa. Jotta yritysten 

parantaminen voidaan todeta, kaiken raportoinnin määrä varmasti nousee. 

Negatiivinen mediahuomio tuo siis piikin parantuneeseen raportointiin. Ei ole tutkittu, 

miten pidemmän ajan kuluessa mediahuomio näkyy.  

Monissa maissa on erilaisia lakeja, jotka yrittävät parantaa yritysten 

vastuullisuuspäätöksiä. Lain noudattaminen ajaa monia yrityksiä tekemään 

vastuullisuusraportointia. Myös yritysvastuuraportointiin liittyy kulttuurieroja, jotka 

johtavat erilaisiin lakeihin. Amerikkalaisten urheilujoukkueiden piireissä muita syitä 

ovat olleet se, että yritys näyttää hyvältä yritykseltä, sekä yritysvastuuraportointi 

edistää heidän oikeita liiketoiminnallisia tavoitteitaan. Löydettiin myös oikeita rahallisia 

säästöjä tuovia toimenpiteitä, kun on aloitettu vastuullinen yritystoiminta. Strategisesti 

tärkeät yhteistyöyritykset ajavat urheiluseuraoja myös vastuullisempaan suuntaan. 

Myös sosiaaliset odotukset ajavat urheiluseuroja vastuullisiin tekoihin. Urheiluseurojen 

täytyy jättää positiivinen kuva yleisöön. Strateginen ja kilpailullinen näkemys on 

näkyvissä olevien yritysten suurimpia syitä tehdä raportointia. (Babiak K. & 

Trendafilova S. 17, 20-22) 

Yritysten ympäristöystävällistä politiikkaa ajaa niitä myös parantamaan toimintansa 

laatua päätoimintansa saralla. Merkittävästi ympäristöasioita esille tuovat yritykset 

pärjäsivät paremmin tutkimuksessa kuin vertailuryhmä. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, 

että vähiten vastaavat yritykset alisuoriutuivat myös operatiivisessa puolessaan. 

Pidemmällä aikavälillä on nähtävissä, että kaikki yritykset paransivat vastuullisuuttaan 

ja pörssissä aliarvioidut yritykset pääsivät lopulta myös hyviin tuottoihin. (Guenster N., 

Bauer R, Derwall J. & Koedijk K, 2011, 702) 

Sidosryhmät ovat huomattavassa asemassa vastuullisuusraportoinnin edistämisessä. 

Jos organisaatio tekee yhteistyötä jonkin vahvasti vastuullisuustietoisen organisaation 

kanssa, on oletettavaa, että organisaatio haluaa yhteistyöorganisaation olevan myös 

vastuullisia. Tällöin organisaatioiden tulee kriittisesti tarkastella 

yhteistyöorganisaatioidensa raportointia ja motiiveja raportointiin. Raportoinnin alta 

täytyy nähdä, ovatko organisaatiot oikeasti vastuullisia. (Becker-Olsen, Cudmore A & 

Hill R. 2006, 47) Markkinointia ei tule sekoittaa raportointiin.  

On havaittu, että johtajilla on mielenkiintoa vastuullisia asioita kohtaan. Mielenkiinto 

vastuullisuutta kohtaan ja siitä saatavien muiden hyötyjen tiedostamien ei näytä 
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saavan aikaan erityistä yritysvastuuraportointihalukkuutta yrityksissä. Strateginen 

näkökulma vastuullisuuteen saa hieman enemmän aikaiseksi yritysastuuraportointia 

kuin pelkkä johtajien kiinnostus aiheeseen. Toisaalta hyödyt eivät aja yrityksiä 

pelkästään raportoimaan. Suurempi asia yritysvastuuraportoinnin aloittamiseen 

näyttää olevan yrityksen eettiset ja moraaliset käsitykset kuin rahalliset hyödyt. 

(Graafland & Van de Ven 2006 120-121)  

Ditlev-Simonsen ja Midttun (2011, 32-35) tutkivat teennäisiä motiiveja 

yritysvastuullisuusraportoinnille sekä niitä motiiveita, mitkä siihen lopulta ajavat. Heillä 

oli käytössä kolme ryhmää; maisteriopiskelijat, yritysten johtajat ja työntekijät, ja 

kymmenen syytä raportoinnille; tuoton maksimointi, arvon maksimointi, sidosryhmät, 

ryhmän rakentaminen, brändi, innovaatiot, kopiointi, eettisyys/moraali, johdon 

päätäntävalta, ja vastuullisuus. Nämä ryhmät arvioivat, miksi raportointia tehdään ja 

minkä vuoksi sitä pitäisi tehdä. Maisteriopiskelijat ajattelivat oikeat motiivit ryhmistä 

laajimmalla käsityksellä ja yrityksen johtajat löysivät vain kolme korkean prioriteetin 

syytä. Nämä kolme syytä olivat brändi, arvon maksimointi ja sidosryhmät. Nämä kolme 

asiaa olivat mainittuina myös työntekijöiden ja maisteriopiskelijoiden korkeissa 

prioriteetissa. Syihin, minkä takia vastuullisuusraportointia pitäisi tehdä, oli nostettu 

enemmän esiin jokaisessa ryhmässä. Vähiten arvoa tässä kaikissa ryhmissä oli 

annettu kopioinnille, johdon päätäntävallalle ja tuoton maksimointi.  

Yritysvastuuraportoinnin voidaan sanoa yhdistävän yrityksen sisällä eri osastoja. 

Tietoa täytyy jakaa ristiin, jotta raportti saadaan aikaiseksi. Yrityksessä on hyvä olla 

tällaisia poikkiosastojen kulkevia toimintoja. Ne voivat avata esimerkiksi uusia 

johtamisen näkökulmia tai innovaatioita. Sidosryhmät otetaan myös huomioon 

tehtäessä raportointia. Tämä on tehokastapa viestiä liiketoiminnallisista riskeistä 

yrityksen ulko- ja sisäpuolelle. Yritysvastuuraportin julkaiseminen on myös helpompi 

tapa kertoa sidosryhmille yrityksen vastuullisista tekijöistä kuin vastata yksittäisiin 

kyselyihin. Se tuo samalla liiketoimintaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. 

Yritysvastuuraportointi voi antaa mahdollisuuden arvioida ei-taloudellisia mittareita 

uudelta kannalta.  (Niskala et al 2013) 

Yritysvastuuraportoinnilla voidaan nähdä olevan hyvinkin paljon erilaisia motiiveita. 

Toisinaan se on vaikea erottaa markkinoinnista ja sen oikeat syyt saattaa olla erilaiset 

kuin mihin sitä oikeasti käytetään. Yritysten saattaa olla vaikea hahmottaa motiiveita 
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edes omalle raportoinnilleen. Yritysvastuuraportoinnin lukemisessa täytyy käyttää 

hyväkseen medialukutaitoa ja miettiä, mitä raporteissa jätetään kertomatta. Erityisesti 

tällaisissa raporteissa, joissa lainsäädäntöä ei ole tai se on hyvin vapaata riippuen 

yrityskoosta (Finlex 2017). Yritykset yrittävät näillä raporteilla tuoda esille heidän 

positiivisia puoliaan. 
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3. Raportoinnin varjopuolia 

Haittoina voidaan nähdä taloudelliset tappiot, jotka koituvat raporttien laatimisesta. 

Erityisesti pienissä yrityksissä pyritään keskittymään fokusosaamiseensa. Yrityksissä 

ei välttämättä ole montaakaan henkilöä töissä. Kirjanpito ulkoistettu, ja 

tilinpäätösraportointi tulee sitä kautta. Tällöin yritysvastuullisuudesta raportointi veisi 

huomattavan paljon resursseja yrityksen pääasialliselta toiminnalta.  

Heikko taloudellinen tilanne näkyy yritysten yritysvastuuraportoinnissa. Jos yrityksellä 

ei ole taloudellista vakautta tai sen tulos on huono, se ei olettavasti panosta 

vastuullisiin tekijöihin (Campbell, J. 2007, 926). Carollin (1991) pyramidimallin 

mukaisesti yrityksen on saatava ensin taloudellinen toimintakyky hyvään kuntoon 

ennen kuin voidaan olettaa yritykseltä muita vastuullisia panostuksia.  

Pienten yritysten yritysvastuuraportoimattomuus johtuu usein rahallisesta 

panostuksesta. Baumann-Pauly et al. loivat mallin, jossa näkyy isojen ja pienten 

yritysten eroavaisuus raportoinnin rahallisesta hyöty-haitta-suhteesta (Kuvio 3). 

Pienillä yrityksillä on nähtävissä kuilu raportoinnin ja yritysvastuuraportoinnin kulujen 

integroiminen muihin rakenteisiin ja menettelyihin yrityksessä (A). Suurilla yrityksillä 

kuilu on taas toisen suuntainen (B). Näillä kuiluilla halutaan näyttää, että pienten 

yritysten raportointi tuo kustannuksia, kun taas isoilla yrityksillä kuilu tarkoittaa sitä, että 

se raportoinnin suhteellinen kustannus vähenee, jolloin se kannattaa yhdistää muihin 

yrityksen osiin. Tällöin raportoinnin hyöty on suurempi kuin haitta.  
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Kuvio 4 Suhteellinen kustannus vastuullisuusraportointiin (mukailen Baumann-Pauly et al. ) 

Toisinaan organisaation sisäpuolella johtajat näkevät raportoinnin antaman tiedon 

hyvin eri lailla kuin ulkopuoliset sidosryhmät. Johtajilla on yrityksestä enemmän tietoa, 

jota he soveltavat laatiessaan raportteja. Sidosryhmien ja johtajien näkemyksien 

vastaavuus on yksi suurimmista haasteita yritysvastuuraportoinnissa. (Skilton P. & 

Purdy J. 2007, 116) Raportin lukija saattaa saada hyvin erilaisen käsityksen raportoin 

sisällöstä, kun hän ei tiedä taustalla olevia syitä ja taustoja. Raportin laatijan tulee 

kiinnittää huomiota tähän asiaan ja pitää mielessä, ettei lukija tunne yrityksen sisäisä 

asioita.  
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4. Haastattelut  

Haastattelut valikoituivat menetelmäksi tutkimuksen laadullisen tyypin vuoksi. 

Puolistukturoitu- tai teemahaastattelua valikoitui haastattelutyypiksi, koska 

haastateltavat ovat hyvin erilaisia ja tutkimuksessa halutaan saada subjektiivisia 

näkökantoja esille (Flick 2006). Teemahaastattelut sopivat tähän tutkimukseen, koska 

haastattelija saa vapaammin valita haastatteluiden painotukset eri haastateltavien 

kesken. Voidaan ajatella, että tämän tyyppisessä haastattelussa vastaajien puhe 

vastaa heidän omaa puhettaan (Eskola J, 1998). 

Haastateltavien yrityksien valinnasta haasteeksi muodostui pienten yritysten 

löytäminen, jotka tekevät vastuullisuusraportointia. Valitsin haastatteluun kahden eri 

yrityksen edustajaa, joista ensimmäisessä yrityksessä tehdään 

yritysvastuuraportointia ja toisessa ei. Näin haastatteluihin saatiin näkökulmaa myös 

yrityksestä, joka ei tee yritysvastuuraporttia. Molemmat haastattelut suoritettiin 

puhelimitse. Nämä yritykset valikoituvat mukaan sillä perusteella, että heillä oli 

kiinnostusta osallistua haastatteluun. Valikoima yrityksistä jäi pieneksi, koska pk-

yrityksiä, jotka raportoivat ei löytynyt kovin montaa ja suurin osa ei vastannut 

sähköpostiyhteydenottoon tai kertoi, ettei ole kiinnostunut osallistumaan 

haastatteluun.  

 

4.1. Haastateltavat  
 

 Ensimmäisen haastatteluun valikoitui kaivosteollisuuden yritys nimeltään SMA 

Mineral Oy. Vuonna 2016 yrityksessä työskenteli 32 henkilöä ja liikevaihto oli noin 38 

miljoonaa euroa (Kauppalehti, 2017a). Yritys siis sopii kokoluokkansa puolesta pienten 

ja keskisuurten yritysten kokoluokkaan. Yritys toimii Tornion ja Pieksämäen alueilla ja 

heillä on yhteensä kolme kaivosta kyseisillä alueilla.  Heidän päätuotteensa on 

kalkkikivi ja siitä valmistetut tuotteet.  SMA Mineral Oy on ruotsalaisen SMA Mineral 

AB:n tytäryhtiö. (Kaivosvastuu 2017) Kyseisestä yrityksestä haastattelevana oli laatu- 

ja ympäristöpäällikkö Johanna Holm. SMA Mineralin yritysvastuuraportti löytyy 

Kaivosvastuuyhteisön nettisivulta (Kaivosvastuu 2017). Raporttista löytyy ensin 

kaivosyhtiöille olennaisimmat luvut, jonka jälkeen siirrytään ympäristökäytäntöihin ja 

henkilöstöasioihin. Useimmat asiat ovat kerrottu vain on/ei-asteikolla, joka selkeyttää 
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raportointia paljon. Raportissa on lisäksi avattu sanallisesti vaikutusta lähialueiden 

käyttöön ja elinkeinoihin.   

Toiseksi haastatteluyritykseksi valikoitui yritys- ja markkinointiviestintään sekä 

vastuulliseen liiketoimintaan erikoistunut Mainostoimisto Taskut Oy. Vuonna 2017 

yrityksessä työskenteli 12 henkilöä ja liikevaihto oli noin 2 miljoonaa euroa 

(Kauppalehti 2017b).  Taskut eivät tee omaa yritysvastuuraporttia, mutta kertovat 

internetsivuillaan (Taskut, 2017) tuntevansa erilaisia vastuullisuuden viitekehyksiä, 

kuten GRI-standardit ja ISO 26000 –raportointiohjeistuksen. He sanovat myös 

omaavansa kokemusta vastuullisuusviestinnästä yrityksissä, julkisella sektorilla ja 

kansalaisjärjestöissä. Taskuista haastelevaksi valikoitui projektipäällikkö Lotta 

Suistoranta hänen halukkuutensa johdosta.    

  

4.2. Haastatteluvastaukset 
 

Olin kertonut jo ennakkoon haastatteluni koskevan vastuullisuusraportointia pienissä 

ja keksisuurissa yrityksissä, joten haastateltavat tiesivät aiheen jo ennalta ja olivat 

voineet valmistautua vastaamaan monipuolisesti kysymyksiini. 

4.2.1 Raportoinnin syyt  

 

SMA Mineral Oy kertoi heti kysyttäessä alkuun tekevänsä vastuullisuusraportointia 

kaivosyritysten yhteisestä päätöksestä johtuen. Kaivosvastuu-yhteisöllä on tärkeä rooli 

SMA Mineralin vastuullisuusraportoinnille. Holm sanoi haastattelussa, jos 

kaivosvastuu yhteisöä ei olisi, he eivät tekisi minkäänlaista vastuullisuusraportointia 

tällä hetkellä. Hän kertoi kaivosvastuuyhteisön tarkoituksena olevan parantaa 

kaivosteollisuuden imagoa.  

Kaivosteollisuus nähdään hyvin paljon ympäristölle haitallisena asiana, vaikkei 

välttämättä vastaa sitä. Uutisissa viime vuosina pyörinyt Talvivaara on varmasti 

vaikuttanut myös muiden kaivosteollisuuden yritysten imagoon ja suhtautumiseen 

muihin kaivosteollisuuden yrityksiin.  Uskoisin, että kaivosalalla halutaan näyttää myös 

toinen puoli valtamedian rinnalle, josta yleensä löytyy vain pieleen menneitä asioita. 
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Taskut eivät tee yritysvastuuraportointia, koska he eivät näe tarvetta siihen. Heidän 

sidosryhmillä ei ole vaatimuksia tällaiseen raportointiin. Taskut ovat myös niin pieni 

yritys, ettei aikaa riitä operatiivisen työn ulkopuolisiin asioihin. Omistajat työskentelevät 

myös yrityksessä, joten he näkevät käytännössä, miten vastuullisuusasiat ovat 

hoidettu, joten heidänkään suuntaansa ei ole erityisesti tarvetta tehdä raportointia. 

Kaikki työntekijät tekevät operatiivista työtä täyspäiväisesti, joten heillä ei jää aikaa 

raportointiin. Yksi henkilö vastaa Taskujen raportoinnista, eikä hänkään tee sitä 

täysipäiväisesti. Resurssit eivät anna periksi pienellä yrityksellä ylimääräiseen 

raportointiin. (Suistoranta 2017) 

Holm (2017) uskoo, että muilla teollisuuden aloilla olisi myös tarvetta 

vastuullisuusraportoinnille. Vanhat teollisuusalat nähdään usein huonoina työoloina ja 

ympäristölle haitallisina elementteinä. Tehdasrakennukset eivät ole myös kovin 

kauniita maisemassa. Suistoranta ei suoraan sanonut mitään aloja, joilla on enemmän 

tarvetta yritysvastuuraportoinnille. Hän näkee yritysvastuuraportoinnin tarpeen 

enemmän sidosryhmälähtöisesti. Yritysvastuuraportointia vaativat toimielimet ovat 

tärkeässä osassa. Omistajilta saattaa tulla vaadetta tai asiakkaat tahtovat tietää 

vastuullisuudesta, jolloin yritysvastuuraportti on hyvä keino. Toimittajat ja muut 

yhteistyöyritykset saattavat myös vaatia raportointia vastuullisuusasioista. Hän uskoo 

kuitenkin, että tuotantopainotteisissa yrityksissä on enemmän tarvetta 

vastuullisuusraportoinnille kuin asiantutijaorganisaatiossa, mitä hän itse edustaa. Hän 

mainitsee haastattelussa myös sen, että asiantuntijaorganisaatiossa tarvetta voisi olla 

enemmän sosiaalisen vastuun raportoinnille.  

4.2.2. Kustannukset  

 

Holm (2017) kertoi heti haastattelun aluksi, ettei heidän raportoinnin tekemisestä 

oikeastaan tule ylimääräisiä kustannuksia. Raportointi on ilmeisesti integroitu niin hyvin 

muihin työtehtäviin, ettei näe sen aiheuttaneen lisäkustannuksia. 

Yritysvastuuraportoinnista saattaa olla vaikea erotta kustannukset, koska tässä 

kustannus on jonkin henkilön työaika, jolloin aika on muusta työstä pois. SMA Mineralin 

raportti on hyvin yksikertainen ja kyseiset tiedot löytyvät varmasti myös muista 

dokumenteista, mitä he laativat. Tällöin yritysvastuuraportin tekeminen ei 

todennäköisesti tuo kovin paljoa ylimääräistä työsarkaa.  
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Holm (2017) ei osannut sanoa, onko SMA Mineral saanut minkäänlaisia hyötyjä 

raportoinnista. Jos hyötyjä on tullut, ne ovat jääneet vähäisiksi tai näkyvät epäsuorasti 

yrityksessä. Hän toivoi, että kaivosalan imago olisi parantunut yhteisen 

raportointipäätöksen myötä, muttei voinut vahvistaa, onko näin käynyt vai ei.  

Vaikka raportointiin ei mene paljoa resursseja, hyödyt jäävät myös pieneksi Baumann-

Pauly et al:n mallin on ollut tarkoitus soveltaa yritysvastuuraportoinnin reunakohtaa, 

milloin se on kannattavaa pienelle yritykselle. Näistä vastauksista voisi tulkita, ettei 

pienet yritykset näe suuria etuja yritysvastuuraportoinnissa, jolloin kynnys 

raportoinnille nousee entisestään. Yritysvastuuraportoinnista nähtävät hyödyt ovat niin 

pieniä, ettei sitä nähdä kannattavana tehdä ennen kuin siitä tulee pakollista tai muut 

sidosryhmät vaativat sitä 

4.2.2. Standardit ja lait  

 

Kaivosteollisuus on paljon säädelty toimiala. SMA Mineral noudattaa kahta ISO 

standardia (ISO 14001 ja ISO 9001), koska ne ovat heille pakollisia kaivosyhtiönä. 

Holm (2017) ei ottanut muuten kantaa standardeihin, koska heille ei ole ollut 

vaihtoehtoa, etteivät he noudattaisi näitä kahta standardia. Suistoranta (2017) sanoi, 

ettei standardit, erityisesti GRI-viitekehys, sovellu pienille yrityksille. GRI-viitekehys on 

tehty enemmän isojen yrityksien tarpeeseen ja se palvelee heitä paremmin. GRI-

viitekehys ei ole hänen mielestään tehty palvelemaan pienen yrityksen tarpeita. SMA 

Mineral ei noudata raportoinnissaan mitään standardia tai viitekehystä. Pienille 

yrityksille tällainen tyyli on varmasti helpoin ja yksinkertaisin tapa tuoda 

vastuullisuusasiat esiin. Viitekehyksissä menee helposti turhia työtunteja paneutuessa 

siihen, mitä ne pitävät sisällään ja niiden soveltaminen saattaa olla hankalaa, jos 

yrityksessä ei ole tarvittavaa osaamista. 

Holm (2017) kertoo Suomen uuden vastuullisuusraportointilain vaikuttavan heihin 

konsernin tasolla. Hän ei osannut tarkemmin sanoa, miten paljon vaikutuksia tästä 

tulee. Konsernilta saattaa tulla vaateita raportoida joitain asioita jatkossa. Hän uskoo 

myös raportointilain vaikuttavan muihin tytäryhtiöihin samalla tavoin kuin heihinkin, 

mutta muutoin raportointilain vaikutuspiirin uskotaan jäävän niille yrityksille, mitä laki 

oikeastaan koskeekin.  
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4.2.4. Tulevaisuus 

 

Raportoinnin ja markkinoinnin eroja kysyttäessä molemmilla haastelevilla tuli hieman 

vaikeuksia määrittää rajaa raportoinnin ja markkinoinnin rajakohtaa. Suistoranta 

(2017) sanoi, että markkinointi pohjautuu myös todellisiin asioihin. Molemmat lopulta 

olivat paljon samaa mieltä, siitä että raportointi on raportointia ja markkinointia siitä 

saadaan, kun tietoa aletaan jakaa sidosryhmille, jotka sitä eivät vaadi tai tarvitse. Myös 

helppolukuisuus ja paloittelu nähdään enemmän markkinoinnin tavoilta. Raportoinnin 

ja markkinoinnin suurimpana erona Suistoranta kertoi, ettei raporttia edes välttämättä 

jaeta edes julkisesti. Markkinoissa kaikilla ihmisillä on mahdollisuus nähdä viestit. 

Molemmat myös kokivat, että vastuullisuusraportti voi olla pohjana markkinoinnille. 

Tällöin markkinoinnin rooli on tiedon levittäminen ja helppolukuisuuden painottaminen. 

Tulevaisuudessa uskottiin raportoinnin ja markkinoinnin rajan hämärtyvän 

todennäköisesti entisestään.  

SMA Mineral on aloittanut raportoinnin vuonna 2015. Muutamassa vuodessa 

raportointi on kehittynyt. Viime vuonna raportti tehtiin myös englanniksi ja sinne lisättiin 

muutamia tietoja. Tulevaisuudessa Holm (2017) uskoo raportoinnin kehittyvän lisää. 

Hän odottaa myös vaateita konsernin tasolta jatkossa uuden raportointilain johdosta. 

Suistoranta uskoo lakien kehittyvän vielä lisää lähivuosina, kun ensin nähdään, miten 

nykyinen laki alkaa vaikuttaa käytännössä. Hän ei kuitenkaan usko 

vastuullisuusraportoinnin tulevan osaksi pienten yritysten pakollista raportointia. 

Lakivalmisteluissa hän uskoo, että siellä otetaan huomioon pienten yritysten 

näkökulma ja pyydetään asiantuntijoita kertomaan pienten yritysten näkökulmista. 

Johdon vastuullinen käytös ja kiinnostus yritysvastuuseen ja siitä raportointiin nähtiin 

haastatteluissa lisäävän raportointia. Johto päättää, mihin työntekijät käyttävät 

aikansa, jolloin heille tärkeänä olevat asiat saavat enemmän huomiota yrityksissä. 

Tässä asiassa ei ole väliä, onko kyseessä pieni vai iso yritys. Johdon kiinnostus tuli 

sidosryhmien jälkeen toisena asiana ilmi haastatteluissa, joka ajaa yrityksiä tekemään 

vastuullisuusraportointia.  (Holm 2017 & Suistoranta 2017) 
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4.2.5. Yhteenveto haastatteluista 

 

SMA Minerals Oy tekee yritysvastuuraportointia Kaivosvastuu-yhteisön yhteisestä 

päätöksestä, jolla pyritään parantamaan kaivosyritysten imagoa. Pienissä yrityksissä 

ei nähty raportoinnista saatavan lähes minkäänlaisia hyötyjä. Kustannukset 

yritysvastuuraportointiin muodostuvat raportin laatijoiden työajasta. Työaikaa pyritään 

käyttämään tehokkaasti operatiiviseen toimintaan eikä ylimääräiseen raportointiin. 

Tulevaisuudessa pienten ja keskisuurten yritysten yritysvastuuraportointi nähtiin 

olevan samanlaista kuin mitä se on nyt. Vastuullisen markkinoinnin ja 

yritysvastuuraportoinnin rajan uskotaan kuitenkin kapenevan tulevaisuudessa.  
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tutkimuksen johtopäätökset pohjautuvat kirjallisuuskatsaukseen ja empiirisen 

aineiston, joka tässä tutkimuksessa oli kaksi haastattelua, tarkasteluun. Lisäksi tässä 

kappaleessa esitetään jatkotutkimuksen aiheita ja pohditaan tutkimuksen 

luetettavuutta.  

 

5.1. Tutkimustulosten yhteenveto 

 

Tutkimuksen yhteenveto käydään läpi tutkimuskysymysten pohjalta. Aloitan 

alatutkimuskysymyksien käsittelystä ja siirryn niistä päätutkimuskysymykseen. 

Ensimmäinen alatutkimuskysymykseni oli:  

Millaisia hyötyjä vastuullisuusraportoinnista saadaan? 

Vastuullisraportoinnista saadaan monenlaisia hyötyjä. Vastuullisuusraportti kertoo 

yrityksen olevan vastuullinen ja he voivat helposti tuoda vastuullisia valintojaan esille 

raportin muodossa.  Ympäristöasioiden ohella yhteisöön tehdyt uhraukset ja 

taloudellinen suorituskyky voidaan tuoda esille raportissa.  

On käynyt ilmi, että vastuullisuusraportointi tuottaa yritykselle positiivista 

näkyvyyshyötyä, joka johtaa osakkeen arvon nousuun. Myös kilpailuilla markkinoilla 

vastuullisuusraportoinnilla nähdään olevan hyötyjä, kun nykyaikaset vastuullisuudesta 

tietävät kuluttajat voivat valita vastuullisempia tuotteita tai palveluita. Asiakkaiden 

ohella muut sidosryhmät voivat vaatia tai haluta nähdä yrityksen vastuullisestä 

toiminnasta saatavia tietoja. Tällöin vastuullisuusraportti on helpoin tapa todentaa ja 

esittää päätökset ja vaikutukset, joita vastuullinen toiminta luo.   

Monissa maissa on erilaisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat 

vastuullisuusraportointia. Lakeja ja säädöksiä on hyvä noudattaa, jottei tule 

seuraamuksia näistä. Yleensä nämä lait koskevat isoja tai monikansallisia yrityksiä. 

Yritykset voivat valmistautua kasvuun ja tehdä sen takia vastuullisuusraportointia. 
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Valtamediat tarttuvat yleisesti yritysmaailman negatiivisiin asioihin. Jos yrityksellä käy 

jokin vastuullisuuteen liittyvä virhe, on helpompi näyttää, että asioita seurataan ja 

tämän olevan vain yksittäistapaus. Raportista voidaan ottaa myös markkinointihyötyjä 

irti. Kun markkinointia tehdään ja mietitään, mistä vastuulliset lauseet ovat lähtöisin, 

ihmettelijöiden on helppo tarkistaa raportista asioiden olevan näin.  

Vastuullisuusraportointi yhdistää yrityksen eri osastoja laajasti. Raportointi saattaa 

saada parhaillaan aikaiseksi uusia toimintatapoja yrityksessä tai jopa uusia 

innovaatioita. Vastuullisuusraportointi voi itsessään aiheuttaa vastuullisempia 

päätöksiä ja toimintaa yrityksessä, kun aletaan seurata, miten vastuullinen yritys on. 

Toinen alatutkimuskysymykseni siis paneutui vastuullisuusraportoinnin hyötyihin. 

Toinen tutkimuskysymys keskittyy haittoihin ja se on:  

Mitä haittoja vastuullisuusraportoinnista on? 

Vastuullisuusraportoinnista tulee yritykselle kustannuksia ja työaika, joka käytetään 

raportointiin, on operatiivisesta työajasta pois. Erityisesti pienissä yrityksissä tämä 

nähdään suurena haittana, kun resurssit ovat muutenkin tiukoilla pelkästään jo 

operatiivisen puolen töiden hoitamisessa.  

Raportti luodaan yrityksen sisällä, jolloin luojilla on enemmän tietoa yrityksestä kuin 

niillä henkilöillä, jotka raporttia lukevat. Tällöin vastuullisuusraportin laatijoilla ja 

lukijoilla saattaa olla erilaiset käsitykset sisällön merkityksestä. Olennaisten tietojen 

valikoiminen saattaa olla hyvinkin vaikeaa ja saada eri käsityksiä sidosryhmissä. 

Väärinymmärrykset ovat suurempi riski näissä raporteissa kuin tavallisissa talouteen 

perustuvissa raporteissa, joissa käsitellään yleensä vain numeerisia arvoja.  

Raportointi nähdään usein myös markkinointina. Jotkut yritykset saattavat pelätä, että 

heidän raporttinsa nähdään markkinointikikkana. Markkinointi ei sinänsä ole 

huonoasia, mutta jos ajatellaan, että yritys tekee vastuullisia päätöksiä vain 

markkinointi mielessään, se saattaa vaikuttaa joihinkin sidosryhmiin negatiivisesti.  

Kahden alatutkimuskysymyksen kautta päästään päätutkimuskysymykseeni, joka oli: 

Miksi pk-yritykset tekevät vastuullisuusraportointia? 

Lähtökohtaisesti pienet ja keskisuuret yritykset eivät tee vastuullisuusraportointia 

Suomessa. Ne yritykset, jotka sitä kuitenkin tekevät, tekevät sidosryhmien vaateesta. 
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Erilaiset sidosryhmät vaativat vastuullisuusraportointia. Omistajilla saattaa olla halu 

tietää, miten vastuullisuusasiat on järjestetty yrityksessä, jolloin raportointia tehdään 

omistajien suuntaan. Johdon vaikutus on tässä erittäin suuri. Resurssien ollessa 

tiukassa johto päättää, mihin aikaa ja panoksia laitetaan. Jos johto näkee 

vastuullisuusasiat ja –raportoinnit tärkeänä, yritys panostaa niihin todennäköisemmin.  

Markkinointi saattaa aiheuttaa myös vastuullisuusraportointia. Jos yritys haluaa 

näyttäytyä markkinoinnissaan vastuullisena jossain suhteessa. Yleensä tässä on 

ympäristöystävällisen yritysbrändin hakeminen taustalla. Aina välttämättä tämä ei 

aiheita raportoinnissa muutoksia, mutta toisinaan yritys haluaa näyttäytyä 

läpinäkyvänä kaikilta osa-alueiltaan ja alkaa tehdä vastuullisuusraportointia, johon se 

voivat perustaa markkinointinsa.   

Erilaiset yhteisöt haluavat näkyä vastuullisemmin tai tuoda vastuullisuutta esille. Nämä 

yhteisöt keräävät yrityksiä ja vaativat jonkinlaista raportointia. Yhteisöjen merkitys on 

suuri pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa. Trafin vastuullisuusmalliin on 

liittynyt muutamassa vuodessa jo kahdeksan yritystä ja Kaivosvastuu-yhteisöön 

kuuluu huomattava määrä kaivosalan yrityksiä. Vastaavien yhteisöjen merkitys tuntuu 

olevan suuri pienten ja keksisuurten yritysten vastuullisuusraportoinnissa.  

Tulevaisuudessa pienten ja keskisuurten yritysten vastuullisuusraportoinnissa ei ole 

nähtävissä suurta kasvua tai muutosta. Pienet ja keskisuuret yritykset toimivat 

vastuullisesti, mutteivat näe tarvetta raportoinnille. Vastuullisuusraportointi tuli tänä 

vuonna ensimmäistä kertaa osaksi kirjanpitolakia, mutta se ei koska pieniä yrityksiä. 

Uskon, että lain jatkokehitykset jättävät myös pienet ja keskisuuret yritykset lain 

ulkopuolelle. Laki saattaa velvoittaa konsernissa toimivia pieniä tai keksisuuria 

yrityksiä enemmän jatkossa tekemään vastuullisuusraportointia, mutta en näe muuta 

syytä vastuullisuusraportoinnin muutoksille lähitulevaisuudessa. 

Yhteenvetona voidaan vielä listata kolme tärkeäintä löydöstä, jotka ovat: 

1. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät yleisesti tee yritysvastuuraportointia 

Suomessa. 

2. Sidosryhmät ovat suurin yritysvastuuraportoinnin syy. 

3. Yhteisöjen merkitys yritysvastuuraportoinnissa on merkittävä nyt ja 

tulevaisuudessa. 
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5.2. Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen edessä kävi ilmi, ettei Suomalaiset pienet ja keksisuuret yritykset tee 

suurissa määrin vastuullisuusraportointia. Tämä loi tutkimukseen haasteita. 

Tutkimuksen näkökulman vaihtoa olisi voinut harkita vaihdettavaksi tutkimuksen 

kuluessa, mutta päädyin kuitenkin pitäytymään alkuperäisessätutkimusaiheessani ja –

kysymyksessäni.  

Tutkimuksen teoreettista taustaa voidaan pitää luettavana monien akateemisesti 

hyvien lähteidensä johdosta.  Akateemiset kirjoittajat, joita lähteinä on käytetty ovat 

alojensa asiantuntijoita ja jokaisen artikkelin tutkimusmenetelmät vaikuttivat hyviltä. 

Lähdekirjallisuutta käytiin läpi paljon enemmän kuin mitä lopulliseen tutkimukseen 

valittiin. Lopulliseen tutkimukseen pääsivät vain sopivimmat ja parhaimmat aineistot.  

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan kritisoida siitä, ettei yrityksiä oltu valittu kovin 

laajalta alasektorilta ja että haastattelevia yrityksiä oli vain kaksi. Haastatteluun olisi 

voinut harkita muita haastattelumuotoja, esimerkiksi strukturoitua haastattelua, jossa 

kysymykset olisivat jo etukäteen päätetty ja kaikilla samat. Tällöin haastatteluita olisi 

voinut paremmin vertailla.  

Haastatteluissa kävi pieni tekninen ongelma ja nauhoittaminen ei onnistunut. Tästä 

johtuen haastattelijan täytyi haastattelun jälkeen tehdä nopeat muistiinpanot ja luottaa 

muistiinpanoihinsa. Teknisestä viasta johtuen tarkkoihin haastatteluihin ei päässyt 

enää jälkeenpäin käsiksi ja todennäköisesti jotain asioita oli unohtunut siihen 

mennessä kuin muistiinpanot saatiin aikaiseksi.  

5.3. Jatkotutkimuksen aiheet 

 

Tutkimuksen kuluessa heräsi muutama jatkotutkimusaihe mieleeni, mitä en 

tutkimuksen rajallisuuden vuoksi saanut mahdutettua tähän tutkimukseen. 

Mielenkiintoni heräsi näiden yhteisöjen merkitykselle vastuullisuusraportoinnissa. 

Yhteisöjen merkitystä ja todellista motiivia perustaa vastuullisuusyhteisöjä voitaisiin 

tutkia kvalitatiivisin, mutta myös kvantitatiivisin keinoin.  
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Suomen uuden raportointilain merkitystä isoissa yrityksissä ja kuinka siihen on 

valmistauduttu olisi myös mielenkiintoinen aihe. Muutaman vuoden päästä voitaisiin 

myös tutkia, onko raportointilaki saanut lain piiriin kuulumattomia yrityksiä alkanut 

raportoida ja millä tavalla lain piirin kuuluvien yritysten raportointi on muuttunut.  

Tutkimuksen voisi toistaa isommalla otannalla yrityksiä. Mukaan voisi ottaa muiden 

alojen yrityksiä kuin mitä tässä tutkimuksessa on käytetty. Otantaan voisi ottaa 

yritysvastuuraportointia tekeviä yrityksiä ja niitä, jotka eivät tee 

yritysvastuuraportointia. Mikäli tutkimukseen saataisiin tarpeeksi osallistujia 

menetelmää voisi muuttaa esimerkkisi kyselytutkimukseksi, jolloin saataisiin 

määrällistä tietoa.  
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