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Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja ymmärtää osuustoiminnallisen pankin yh-

teiskuntavastuun toteuttamista. Yhteiskuntavastuussa on kysymys vastuusta toi-

minnan aiheuttamista vaikutuksista sekä teoista, joilla vastataan yhteiskunnan ja 

sidosryhmien odotuksiin. Tutkimuksessa pyritään selvittämään,  mitä odotuksia 

jäsenistöllä on osuustoiminnallisen pankin yhteiskuntavastuusta. Tutkimus on ta-

paustutkimus ja kohdeyhteisönä on itsenäisesti toimiva osuuspankki.  

 

Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja aineiston keräämisessä käytetään triangu-

laatiota. Empiirinen aineisto koostuu valmiista aineistosta, kohdeyhteisön kahden 

henkilöstön edustajan teemahaastatteluista sekä kyselytutkimuksesta, joka osoi-

tettiin kohdeyhteisön jäsenistöä edustavalle edustajistolle.  

 

Jäsenistö odottaa osuustoiminnallisen pankin toimivan vastuullisesti. Osuuspankin 

yhteiskuntavastuussa korostuu paikallisuus sekä jäsenistön hyvinvointi. Yhteiskun-

tavastuullisuuden edellytyksenä pidetään toiminnan kannattavuutta, pankkipalve-

luiden saatavuutta sekä lakien ja säännösten noudattamista.  
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The aim of this study is to describe and understand the corporate social responsi-

bility of a co-operative bank. Corporate social responsibility includes responsibility 

over effects that are caused by company operations and acts that are responding 

to expectations of society and stakeholders. The study aims to find out what ex-

pectations members have regarding corporate social responsibility of a co-

operative bank. The study is a case study and the target organization is an inde-

pendent co-operative bank. 

 

The study is a qualitative study and triangulation is used in the collection of data. 

The empirical data consists of existing materials, two themed interviews of the tar-

get organizations staff members and a survey that was addressed to the members 

of the representative body within the target company. 

 

Members expect a co-operative bank to act responsibly. Responsibility emphasiz-

es locality and well-being of the members of a co-operative bank. Profitability, 

availability of banking services and compliance of laws and regulations are con-

sidered a prerequisite for corporate social responsibility. 
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1 JOHDANTO 

Tässä pro gradu- tutkimuksessa tarkastellaan osuustoiminnallisen pankin yhteis-

kuntavastuuta pankin jäsenistön näkökulmasta.  

 

1.1 Tutkimuksen tausta 
 

Yhteiskuntavastuusta on keskusteltu laajasti viime aikoina. Yhteiskuntavastuulla 

tarkoitetaan yrityksen vastuuta toimintansa synnyttämistä taloudellisista, sosiaali-

sista sekä ympäristövaikutuksista. Julkisuutta aiheelle ovat tuoneet erilaiset vää-

rinkäytökset ja yritysten rakenteelliset muutokset, jotka vaikuttavat muun muassa 

päätöksiin siirtää tuotantoa uusille markkina-alueille ja vähentää yritysten henkilö-

kuntaa. Yritykset pyrkivät korostamaan vastuullisuuttaan ja ovat siten lisänneet 

yhteiskuntavastuutietojen raportointia. Paineet informoida sidosryhmiä yrityksen 

toiminnasta avoimesti ja läpinäkyvästi ovat lisääntyneet, koska sidosryhmät ovat 

yhä kiinnostuneempia vastuuseikoista. (Dahlsrud, 2008; Knox & Maklan, 2004; 

Niskala et al. 2009, 11 -14) Aiheen korostunut tärkeys käytännön yrityselämässä 

on lisännyt myös tutkijoiden mielenkiintoa yhteiskuntavastuuta kohtaan (Luo & 

Bhattacharya, 2006).  

 

Muiden yritysten tavoin myös finanssialan toimijat ovat korostaneet yhteiskunta-

vastuullisuuttaan, julkaisseet yhteiskuntavastuuraportteja ja kehittäneet yhteiskun-

tavastuuohjelmia. Suomalaiset pankit toteuttavat vastuullisuutta pääsääntöisesti 

hankkiakseen toiminnalleen oikeutuksen, ja tärkeimpien sidosryhmien vaatimukset 

huomioidaan vastuutoimia koskevia päätöksiä tehdessä. Mikäli pankki toteuttaa 

vapaaehtoista vastuuta, yhteiskuntavastuuseen liittyvän markkinoinnin on yleensä 

huomattu lisääntyvän. (Koivuporras, 2008)  

 

Osuustoiminnan neuvottelukunta (2005, 19) toteaa osuuskuntien yhteiskuntavas-

tuullisen toiminnan edellytysten koostuvan samoista elementeistä kuin muillakin 

yritysmuodoilla. Vakaan talouden ja vahvan liiketoiminnan turvin osuuskunta kyke-

nee panostamaan myös ympäristönäkökulmiin ja tärkeään sosiaalisen vastuun 
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alueeseen. Osuustoiminnalle määritetyissä periaatteissa kirjoitetaan vastuusta 

toimintaympäristöä kohtaan. Periaatteen mukaisesti osuuskunta toimii kestävän 

kehityksen hyväksi jäsenten päättämällä tavalla. Osuuskunta on olemassa jäseni-

ään varten ja sen intressinä on varmistaa toimintaympäristönsä talous-, sosiaali- ja 

kulttuurialan kestävä kehitys. (Osuustoiminnan neuvottelukunta, 2005, 13, 19) 

Osuustoiminnan periaatteilla ei kuitenkaan ole merkitystä, mikäli niitä ei toteuteta 

käytännön toimissa (Davis & Worthington, 1993). Jäsenten asema korostuu 

osuustoiminnallisessa yhteisössä ja sen yhteiskuntavastuussa vähintään periaate-

tasolla, mutta ei ole selviö, että se korostuu yhteisössä käytännön tasolla. Onkin 

mielenkiintoista tutkia jäsenistön näkemyksiä osuustoiminnallisen yhteisön yhteis-

kuntavastuusta tässä pro gradu -tutkimuksessa. 

 

Yleisesti ottaen yhteiskuntavastuussa on kysymys teoista, joilla yritys vastaa si-

dosryhmien ja yhteiskunnan odotuksiin sekä vaatimuksiin. On väitetty, että jos 

lainsäädäntö huomiosi yhteiskunnan asettamat sosiaaliset vaatimukset ja tarpeet, 

olisi yhteiskuntavastuu erikseen harjoitettuna tarpeetonta. Toistaiseksi yrityksille 

asetetut lakisääteiset vaatimukset eivät vastaa yhteiskunnan sosiaalisiin tarpeisiin, 

joten  vapaaehtoisuuteen perustuville yhteiskuntavastuuteoille on tarve. (Falck & 

Heblich, 2007) Toisaalta, yhteiskuntavastuun ajatellaankin alkavan vasta siitä koh-

taa, mihin lainsäädäntö päättyy (Davis, 1973). Yritysten tulee siten itse määrittää, 

kuinka yhteiskuntavastuullisesti ne haluavat toimia.   

 

Yritysten vastuuteot voivat tukea yhteiskunnassa arvokkaita asioita, mutta sen li-

säksi yhteiskuntavastuuta käytetään keinona lisätä yrityksen näkyvyyttä ja aikaan-

saada sosiaalisia vaikutuksia. Yritykset investoivat suuria summia sekä vastuute-

koihin että niistä viestimiseen. Tämä näkyy muun muassa sosiaalisen ulottuvuu-

den sisältävän mainonnan lisääntymisenä markkinoilla. (Luo & Bhattacharya, 

2006; Prieto-Carrón et al., 2006; Vlachos et al. 2009)  Yhteiskuntavastuu on komp-

leksi ja ajankohtainen käsite, jonka toteuttamiseen yrityksessä vaikuttavat monet 

seikat. Koska yhteiskuntavastuu liittyy vahvasti sekä yhteiskunnan  että yrityksen 

arvomaailmaan (Carrasco, 2007; Chahal & Sharma, 2006), on perusteltua olettaa, 
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että myös sidosryhmien suhtautuminen vastuullisuuteen heijastuu heidän omista 

arvoistaan ja mieltymyksistään.  

  

1.2 Aikaisempia tutkimuksia  
 

Yhteiskuntavastuuta koskevia tutkimuksia on tehty runsaasti eri näkökulmista, 

mutta osuustoiminnallisia yrityksiä koskevia tutkimustuloksia on verrattain vähän, 

samoin kuin erityisesti pankkien yhteiskuntavastuuseen keskittyviä tutkimuksia 

(Aguinis & Glavas, 2012; Jussila, 2007, Koivuporras, 2008, 4; Laurinkari, 2004, 

145-146; Luo & Bhattacharya, 2006).  Tämä tutkimus osallistuu yhteiskuntavastuu-

ta koskevaan keskusteluun huomioiden osuustoiminnallisen pankin erityispiirteet.  

 

Aguinis ja Glavas (2012) luovat tutkimuksessaan katsauksen yhteiskuntavastuuta 

koskettavaan kirjallisuuteen. Tulosten pohjalta tehtävän analyysin mukaan institu-

tionaalisella tasolla sidosryhmät vaikuttavat suuresti siihen, päättääkö yritys ryhtyä 

yhteiskuntavastuullisiin tekoihin ja millaisen vastuullisuuskulttuurin yritys imple-

mentoi toimintaansa. Sidosryhmien lisäksi institutionaalisella tasolla yritysten yh-

teiskuntavastuullisiin tekoihin vaikuttavat säännökset, standardit ja sertifiointi. Tut-

kijoiden mukaan institutionaaliset voimat voivat usein johtaa aitojen yhteiskunta-

vastuutekojen sijaan symbolisiin tekoihin, jonka johdosta yritys voi vaikuttaa vas-

tuulliselta, mutta todellisuudessa tarkoitus on ainoastaan vastata sidosryhmän 

vaatimuksiin tai täyttää säännösten minimivaatimukset.  

 

Lisäksi Aguinis ja Glavas (2012) toteavat, että organisaatiotasolla yritykset ryhty-

vät yhteiskuntavastuullisiin tekoihin lähinnä vain instrumentaalisista syistä, kuten 

odotettujen taloudellisten tulosten vuoksi. Tekoihin ryhdytään myös normatiivisista, 

yrityksen arvoihin perustuvista syistä, jolloin tavoitteena on niin sanotusti toimia 

oikein. Normatiiviset syyt korostuvat myös yksilötasolla, jolloin esimerkiksi henkilö-

kohtaisilla arvoilla ja mielenkiinnonkohteilla on merkitystä. Jotta ymmärtäisimme 

paremmin, mitkä prosessit  ja piilevät mekanismit valitun yhteiskuntavastuuteon 

taustalla johtavat kulloiseenkin lopputulokseen, tulisi vastuullisuutta tutkia nykyistä 

enemmän kvalitatiivisin menetelmin.  
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Jussila et al. (2007) tutkivat osuuskuntien yhteiskuntavastuuta alueellisesta näkö-

kulmasta. Tutkimuksen tulokset tukevat käsitystä siitä, että osuustoiminnallinen 

yhteisö koetaan yhteiskuntavastuulliseksi. Paikallinen vastuullisuus on asia-

kasomisteisen osuuskunnan yhteiskuntavastuun ydin. Tutkijoiden mukaan osuus-

kunnat ovat tiiviisti sidoksissa paikalliseen ympäristöönsä johtuen vastavuoroises-

ta suhteesta sidosryhmiinsä. Sidosryhmistä tärkeimmiksi koetaan työntekijät ja 

asiakkaidensa omistamassa osuuskunnassa asiakasomistajat, jotka ovat edellytys 

yhteisön toiminnalle. Alueellinen vastuullisuus osuuskunnissa pitää sisällään niin 

paikallisten voimavarojen hyödyntämisen kuin alueellisten etujen puolustamisen.  

 

Tarkasteltaessa osuustoiminnallisia yhteisöjä, todetaan jäsenistöllä olevan useita 

rooleja suhteessa yhteisöön. Yksi merkittävimmistä rooleista on jäsenistön rooli 

asiakkaana. Sen ja Bhattacharya  (2001) toteavat, että vaikka yhteiskuntavastuu-

seen on markkinoilla keskitytty yhä enemmän, tiedetään yhteiskuntavastuun vaiku-

tuksista asiakkaisiin verrattain vähän. Tutkijat toteavat asiakkaiden näkemysten ja 

yritysten yhteiskuntavastuullisuuden suhdetta käsittelevässä tutkimuksessaan, että 

yrityksen yhteiskuntavastuutekojen ja yritykseen kohdistuvilla asiakkaiden asen-

teiden välillä on positiivinen suhde. Merkittävää  tässä suhteessa kuitenkin on, mil-

loin, kuinka ja kenelle teot on osoitettu. Myös Becker-Olsen et al. (2006) tutkivat 

yhteiskuntavastuuta keskittyen tekojen sopivuuden, motivaation ja ajoituksen vai-

kutuksiin asiakkaissa.  Tutkimus osoittaa, että asiakkaat kokevat yhteiskuntavas-

tuuteon ajoituksen vihjeeksi esimerkiksi tekojen taustalla piilevistä motiiveista. Li-

säksi ainoastaan yrityksen mission kanssa linjassa olevat, proaktiiviset teot johta-

vat positiiviseen vaikutukseen asiakkaiden uskomuksissa, asenteissa ja aikomuk-

sissa yritykseen nähden. Peloza ja Shang (2011) huomauttavat,  että eri ihmiset 

kokevat yhteiskuntavastuun eri tavalla eri tilanteissa. Sidosryhmien näkemykset 

yhteiskuntavastuun tuomasta arvosta tulee selvittää, jotta yhteiskuntavastuulla 

pystytään saavuttamaan kilpailuetua. 

 

Myös McDonald ja Rundle-Thiele (2008) tutkivat yhteiskuntavastuun ja asiakastu-

losten välistä suhdetta keskittyen erityisesti pankkialaan. Tutkijat viittaavat tekstis-



13 

 

 

 

sään pankkisektorilla tehtyihin tutkimuksiin, joissa pankkien suurista yhteiskunta-

vastuuseen ja vastuullisuusohjelmiin tehdyistä sijoituksista huolimatta asiakastyy-

tyväisyyden todettiin olevan huomattavan matalalla tasolla. Tavoiteltaessa kilpai-

luetua ja asiakastyytyväisyyttä, pankkisektorin erityispiirteet huomioiden voi olla 

todennäköisempää, että pankki saavuttaa parempia tuloksia asiakaskeskeisellä 

lähestymisellä, kuten hyvällä asiakaspalvelulla ja alennetuilla palvelumaksuilla ja 

koroilla, kuin yhteiskuntavastuun keinoin. Yleisesti ottaen tutkimus kuitenkin viittaa 

siihen, että asiakkaat suhtautuvat positiivisemmin yhteiskuntavastuullisesti toimi-

viin yrityksiin kuin yrityksiin, jotka eivät toimi vastuullisesti, ja asiakastyytyväisyy-

den sijaan yhteiskuntavastuusta voi olla pankeille muuta hyötyä. Tutkimuksessa 

käy myös ilmi, että sitä, millaisia vastuutekoja sidosryhmät pitävät erityisen mielui-

sina ja asiakastyytyväisyyteen positiivisesti vaikuttavina, ei ole riittävästi tutkittu.   

 

Koivuporras (2008) tutkii väitöskirjassaan suomalaisten pankkien yhteiskuntavas-

tuuta ja kartoittaa laajasti vastuullisuutta ja sen tuomia mahdollisuuksia pankkisek-

torilla. Tutkimus selvittää niin pankin kuin sidosryhmien näkemyksiä yhteiskunta-

vastuusta käsitellen kaikkia suomalaisia pankkeja yleisesti ja keskittyen erityisesti 

Osuuspankkeihin. Koivuporras toteaa pankkien toteuttavan vastuullisuutta pääasi-

assa hankkiakseen toiminnalleen oikeutuksen. Se, mitä vastuutoimia toteutetaan, 

liittyy vahvasti tärkeimpien sidosryhmien vaatimuksiin.  

 
1.3 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset 
 

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja ymmärtää osuustoiminnallisen pankin yh-

teiskuntavastuun toteuttamista. Aihetta tutkitaan tapaustutkimuksen avulla. Katta-

van kokonaiskuvan luomiseksi tutkimuksessa käsitellään yhteiskuntavastuun to-

teuttamista kohdeyhteisössä kokonaisuutena käyttäen kolmiosaista vastuun aluei-

den jakoa huomioiden sekä taloudellisen, sosiaalisen että ympäristöllisen vastuun.  

 

Laaja tutkimusaihe rajataan koskettamaan osuustoiminnallisen pankin jäsenistön 

näkökulmaa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään, mitä kohdeyhteisön yhteiskun-

tavastuun toteuttaminen on, ja kuinka se vastaa jäsenistön odotuksiin. Lisäksi sel-
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vitetään, mitkä tekijät mahdollisesti vaikuttavat yrityksen yhteiskuntavastuuta kos-

kettaviin päätöksiin. Tutkimuksen päätutkimuskysymys on seuraava: 

 

- Mitä odotuksia jäsenistöllä on osuustoiminnallisen pankin yhteiskun-
tavastuusta? 

 

Päätutkimuskysymyksen tueksi asetetaan seuraavat alaongelmat: 

 

- Mitä pankin yhteiskuntavastuu on?  

 

- Mitkä tekijät vaikuttavat osuustoiminnallisen pankin yhteiskuntavas-
tuuseen?  

 
- Kuinka sidosryhmävuorovaikutus liittyy osuustoiminnallisen pankin 

yhteiskuntavastuuseen? 
 

Jäsenistön näkökulman valinta tutkimuksessa perustuu ensisijaisesti kohdeyhtei-

sön tarpeeseen. Lisäksi jäsenistö on yksi tärkeimmistä sidosryhmistä osuustoi-

minnalliselle organisaatiolle (Jussila et al., 2007; Troberg, 2014), ja yritysten tulee 

yhteiskuntavastuutekoja pohdittaessa huomioida sen tärkeimpien sidosryhmien 

odotukset ja vaatimukset (Sen & Bhattacharya, 2001). Tutkimuksessa tiedoste-

taan, että jäsenellä on useita rooleja osuuskunnassa, joista ensisijaisia ovat omis-

tajan ja asiakkaan roolit (Laurinkari, 2004, 37; Nilsson, 2001). Kohdeyhteisössä 

jäsenistö on äänestänyt osuuskuntalain (421/2013) mukaisesti itseään edusta-

maan edustajiston. Jokaista jäsentä ei tutkimuksessa lähestytä erikseen vaan jä-

senistön näkökulmaa selvitetään edustajistolta.  Tämä ennen kaikkea siksi, että 

juridisesti voidaan katsoa edustajiston edustavan jäsenistöä ja toisaalta siksi, että 

tieto edustajistoon kuulumisesta on yleisesti muidenkin toimijoiden kuin pankin 

saatavilla, toisin kuin tieto pankin jäsenyydestä.   

 

Kohdeyhteisö on itsenäisesti toimiva osuustoiminnallinen pankki, osuuspankki, 

joka on osa suurempaa finanssiryhmää. Finanssiryhmän yhteiskuntavastuuraport-
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tia käytetään pohjana selvitettäessä, kuinka kohteena oleva pankki on jalkauttanut 

ryhmän yhteiskuntavastuuohjelman omaan toimintaansa, ja siten toteuttaa yhteis-

kuntavastuutaan. Tutkimuksen tarkoitus ei ole ensisijaisesti pyrkiä yleistämään 

tuloksia niin, että ne koskisivat muita yhteisöjä tai toimialoja kuin kohdeyhteisöksi 

valittua pankkia. Tulokset ovat osittain sovellettavissa muihin osuustoiminnallisiin 

pankkeihin, mutta  asiassa on huomioitava se, että eri toimintaympäristöillä on 

omat paikalliset tarpeensa. Tarkoitus on kartoittaa yhden kohdeyhteisön yhteis-

kuntavastuun toteuttamista ja löytää heille soveltuvia  ja jäsenistön odotukset 

huomioivia kehittymismahdollisuuksia. Vaikkakin esimerkiksi työntekijät ovat 

osuustoiminnallisessa yrityksessä tärkeä sidosryhmä (Jussila et al. 2007), jätetään 

heidän näkökulmansa tarkkailun ulkopuolelle. Jäseniä lukuun ottamatta muiden 

sidosryhmien näkökulmia ei tutkimuksessa huomioida.  

 

Tutkimuksessa oletuksena on, että osuustoiminnallinen arvoperusta ja finans-

sialan erityispiirteet luovat pankin yhteiskuntavastuulle erityispiirteensä (ks. esim. 

Lundgren & Catasús, 2000; McKillop, 2005). Ymmärrystä näistä erityispiirteistä ja 

yhteiskuntavastuusta yleisesti pyritään lisäämään tutkimuksen teoreettisessa 

osuudessa.  

 

Yhteiskuntavastuusta puhuttaessa on tavanomaista käyttää termiä yritysvastuu 

(Niskala et al. 2009, 12), joka myös kuvaa ilmiötä onnistuneesti. Tässä tutkimuk-

sessa käytetään kuitenkin käsitettä yhteiskuntavastuu, sillä kohdeyhteisö käyttää 

kyseistä käsitettä omissa julkaisuissaan. Näin ollen tutkimuksessa on johdonmu-

kaista puhua yhteiskuntavastuusta yritysvastuun sijaan.  

 

1.4 Teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet 
 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu yhteiskuntavastuun, osuustoimin-

nan ja sidosryhmäajattelun käsitteistä. Kuvio 1 havainnollistaa teoreettista viiteke-

hystä.  
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Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 

 

Yhteiskuntavastuu määritetään vastuuksi yritystoiminnan vaikutuksista ensisijai-

sesti yhteiskuntaan ja sidosryhmiin ja lisäksi ympäristöön. (Barnea & Rubin, 2010; 

Falck & Heblich, 2007). Yhteiskuntavastuu jaetaan yleisesti toiminnan taloudelli-

siin, sosiaalisiin sekä ympäristövaikutuksiin (Niskala et al. 2009, 11). Yhteiskunta-

vastuu on nähty joissakin yrityksissä vain yhtenä kustannustekijänä, mutta nykyi-

sin vastuullisuus ymmärretään tekijänä, jolla voi olla positiivista vaikutusta yhteis-

kunnan lisäksi myös yrityksen liiketoimintaan sekä omistajiin (Aguinis & Glavas, 

2012; Carrasco, 2007). Yhteiskuntavastuussa vapaaehtoisuus korostuu ja esimer-

kiksi Davis (1973) linjaa, että ”yhteiskuntavastuu alkaa siitä, mihin laki loppuu”.  

 

Taloudellisella vastuulla  yhteiskuntavastuun yhteydessä tarkoitetaan toiminnan 

liiketaloudellisesta kestävyydestä huolehtimista sekä yrityksen sidosryhmiin ja yh-

teiskuntaan kohdistuvien taloudellisten vaikutusten huomioimista.  Taloudellista 

vastuuta pidetään yhteiskuntavastuun osa-alueista usein tärkeimpänä, sillä sen 

voidaan katsoa mahdollistavan muiden yhteiskuntavastuun osa-alueiden toteutta-

misen. (Carroll, 1991) Sosiaaliseksi vastuuksi käsitetään sidosryhmiin kohdistuvat 

vastuutoimet, kuten henkilöstön hyvinvoinnista sekä osaamisesta huolehtiminen, 

ihmisoikeus- ja kuluttajansuojakysymykset sekä vastuulliset toimintatavat lähiyh-

teisö- ja yhteiskuntasuhteissa. (Koivuporras, 2008, 44; Niskala et al. 2009, 19-20) 

Yhteiskunta-
vastuu 

Sidosryhmä-
ajattelu 

Sidosryhmien 
odotukset, 

vaatimukset ja 
intressit 

Osuustoiminta 

Osuustoiminnan 
arvoperusta 
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Ympäristövastuulla tarkoitetaan vastuuta ekologisesta ympäristöstä, huolehtien 

liiketoiminnassa muun muassa tehokkaasta ja säästäväisestä luonnonvarojen käy-

töstä sekä tuotteen elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Toiminnalla pyri-

tään tietoisesti edistämään ympäristönsuojelua.  (Koivuporras, 2008, 46; Niskala 

et al. 2009, 19-20) 

 

Osuustoiminnalla tarkoitetaan osuuskunnan muotoon järjestettyä taloudellista ja 

sosiaalista yhteistoimintaa jäsenten tarpeiden tyydyttämiseksi (Laurinkari, 2004, 

25). Taloustieteellisessä kirjallisuudessa viitataan monesti jäsenten omistamaan ja 

johtamaan yritykseen, joka toimii jäsenistön hyväksi (Skurnik, 2002). Osuuskunta-

lain (421/2013) 1 luvun 2 §:n mukaan osuuskunta on jäsenistään erillinen oikeus-

henkilö, joka syntyy rekisteröimisellä. Samaisen lain 1 luvun 5 §:ssä säädetään, 

että osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkei-

non tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hy-

väkseen osuuskunnan tarjoamia palveluita. Osuustoiminnalliset yritykset määrite-

tään myös demokraattisiksi yhteisöiksi, joiden toimintaa ohjaavat osuustoiminnan 

arvot ja periaatteet (Novkovic, 2008).  

 

Sidosryhmät ovat ryhmiä tai yksilöitä, joilla on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen 

toimintaan ja toisaalta, joihin yrityksen toiminnalla voi olla vaikutuksia (Freeman & 

Reed, 1983). Sidosryhmäajattelu tai sidosryhmäjohtaminen on tapa hahmottaa 

yritystoiminta organisaation ja sen sidosryhmien intressien ja vuorovaikutussuhtei-

den kautta (Niskala et al., 2009, 63). 

 

1.5 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto 
 

Tutkimus  on tapaustutkimus, jossa käytetään erilaisia aineistoja. Tapaus- eli ca-

setutkimuksesta puhuttaessa  tarkoitetaan  tutkimusmenetelmän sijaan pikemmin-

kin tutkimusotetta, jonka ydin on sen tavassa kerätä ja analysoida tapauksia (Kos-

kinen et al., 2005, 154).  Tarkoitus on ymmärtää tutkittavaa aihetta kohdeyhteisös-

sä. Tapaustutkimus on yleisesti käytetty tutkimusote liiketaloustieteissä ja keino 

tutkia valittua ilmiötä tosielämän kontekstissa (Yin, 2003, 1).  
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Tutkimuksen teoriaosuudessa aineisto koostuu jo olemassa olevasta materiaalis-

ta. Lähdeaineisto koostuu pääasiallisesti tieteellisistä artikkeleista, jotka tarjoavat 

tietoa yrityksen yhteiskuntavastuusta, sidosryhmäajattelusta ja osuustoiminnasta. 

Osuustoiminnan osalta lähdeaineisto koostuu osittain myös muusta aiheen kan-

nalta relevantista kirjallisuudesta. Teoriaosuudella luodaan viitekehys tutkittavalle 

aiheelle ja kerätään perustietoa tutkittavan aiheen olemuksesta.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja ymmärtää tutkittavaa kohdetta, joten tutki-

mus päätettiin toteuttaa laadullisena tutkimuksena. Empiirisen aineiston keruussa 

käytetään triangulaatiota. Triangulaation käyttö on perusteltua tapauksissa, joissa 

yksittäisellä aineistonkeruumenetelmällä on vaikea saada kattavaa kokonaiskuvaa 

tutkittavasta ilmiöstä. Lisäksi uskotaan, että yksittäinen tutkimusmenetelmä kuvaa 

kohdetta vain yhdestä näkökulmasta ja useampaa menetelmää käyttäen on mah-

dollista korjata tätä luotettavuusvirhettä. (Eskola & Suoranta, 2008, 68) 

 

Aineistotriangulaatio tarkoittaa sitä, että samassa tutkimuksessa yhdistetään 

useanlaisia aineistoja keskenään (Eskola & Suoranta, 2008, 69). Tapaustutkimuk-

sessa usean aineiston käyttö on suositeltavaa (Yin, 2003, 85) Tässä tutkimukses-

sa käytetään valmiita aineistoja (ks. esim. Hirsjärvi et al., 2014, 186), eli finanssi-

ryhmän yhteiskuntavastuuraportteja ja pankin muita julkaisuja kartoittamaan tehty-

jä yhteiskuntavastuutoimia. Tietoja yhteiskuntavastuuteoista täydennetään ja ym-

märrystä lisätään kahdella pankin henkilöstön teemahaastattelulla. Jäsenistön nä-

kökulmaa puolestaan selvitetään aineistoista, jotka on kerätty kyselylomakkeiden 

avulla.  

  

Kyselylomake on tehokas tapa kerätä tietoa suureltakin joukolta ihmisiä. Yleensä 

kyselylomake yhdistetään kvantitatiivisiin tutkimuksiin, mutta sen käyttö on yleisty-

nyt myös kvalitatiivisissa tutkimuksissa. Koska tarkoituksena on ymmärtää tutkitta-

vaa kohdetta, koostuu kyselylomake valtaosin avoimista kysymyksistä, jolloin vas-

taajan ääni pääsee strukturoituja kysymyksiä paremmin kuuluviin. Kyselylomak-

keilla kerättyjä tietoja analysoidaan kvalitatiivisin menetelmin.  
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1.6 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa eli johdannossa esitellään tutkimuksen aihe, 

tarkoitus, taustaa tutkimukselle ja tutkimusongelma. Lisäksi luvussa tutustutaan 

aihetta käsittelevään aiempaan kirjallisuuteen ja  esitetään pääpiirteittäin tutkimuk-

sessa käytettävä aineisto ja tutkimusmenetelmät. Toinen luku koostuu tutkimuksen 

teoreettisesta viitekehyksestä ja huomio kiinnitetään tutkimuksen kannalta keskei-

siin käsitteisiin. Tutkimus lähestyy osuustoiminnallisen pankin yhteiskuntavastuuta 

erityisesti jäsenistön näkökulmasta, ja siten luku käsittelee yhteiskuntavastuuta, 

osuustoimintaa sekä sidosryhmäajattelua. Luvussa pyritään luomaan viitekehys 

tutkimuksessa asetetuille alaongelmille ja luvun tarkoitus on myös lisätä ymmär-

rystä aiheesta yleisesti.  

 

Kolmas luku esittelee yksityiskohtaisesti tutkimusmenetelmät, aineiston ja tutki-

musprosessin. Luvussa arvioidaan myös tutkimuksen luotettavuutta. Neljännessä 

luvussa esitetään ja analysoidaan tutkimustuloksia. Viidennessä luvussa esitellään 

tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset. Luvussa vastataan johdannossa esitet-

tyihin tutkimuskysymyksiin ja esitellään jatkotutkimusaiheet.  
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2 YHTEISKUNTAVASTUU JA OSUUSTOIMINTA 

Tutkimuksessa tarkastellaan osuustoiminnallisen pankin yhteiskuntavastuuta raja-

ten näkökulma yhteen sidosryhmään, jäsenistöön. Sidosryhmäajattelu on keskei-

sessä asemassa yhteiskuntavastuun sekä osuustoiminnan  tutkimuksissa (Jussila 

et al., 2007; Wood & Jones, 1995). Tässä luvussa käsitellään yhteiskuntavastuun, 

osuustoiminnan ja sidosryhmäajattelun keskeisiä käsitteitä ja niiden yhteyttä toi-

siinsa.  

 

2.1 Yhteiskuntavastuu 
 

Yhteiskuntavastuu ei ole ilmiönä uusi, mutta käsitteenä se on moniulotteinen. Tut-

kijat eivät ole tähän päivään mennessä määrittäneet ilmiötä yksiselitteisesti. Yri-

tykset raportoivat ja viestivät yhteiskuntavastuustaan sidosryhmilleen ja voivat 

hyötyä vastuuteoista monin tavoin, mikäli vastuuteot ovat sidosryhmien odotuksiin 

ja intresseihin nähden sopivia. Jokaisella toimialalla on omat erityispiirteet huomi-

oitavanaan. Tässä tutkimuksessa käydään läpi erityisesti pankkisektorin yhteis-

kuntavastuun ominaisuuksia. 

 

2.1.1 Yhteiskuntavastuuajattelun kehitys 
 

On väitetty, että yrityksen tehtävä on ensisijaisesti luoda maksimaalista tuottoa 

omistajilleen. Tämän tehtävän rinnalle on myöhemmin noussut useita muita vaati-

muksia. Jo varhaisessa vaiheessa on käynyt selväksi, että taloudellisen hyödyn 

tavoittelussa tulee huomioida maassa voimassaolevat lait ja säännökset. (Carroll, 

1991) Jotta yritys pystyy vastaamaan sidosryhmiensä ja yhteiskunnan asettamiin 

vaatimuksiin, ei pelkkä lainkuuliaisuus kuitenkaan riitä. Lakeja ja säännöksiä täy-

dentämään on rakentunut yrityksen yhteiskuntavastuu. (Falck & Heblich, 2007)  

 

Yhteiskuntavastuu nousi tutkijoiden mielenkiinnonkohteeksi 1900-luvun puolenvä-

lin jälkeen (Christofi et al., 2012). Yhteiskunnassa yritysten vastuullisuutta koskeva 

tietoisuus laajeni 1960-luvulla sosiaalisesti aktiivisten ryhmien ja muiden vastaavi-
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en toimijoiden johdosta, mutta vasta 1970-luvulla kuva yhteiskuntavastuusta sel-

veni erilaisten viranomaistahojen toimesta.  Esimerkkejä viranomaistahoista ovat 

the Environmental Protection Agency (EPA) ja the Equal Employment Opportunity 

Commission (EEOC). (Carroll, 1991) 

 

Tieteellisessä kirjallisuudessa yhteiskuntavastuu virallistettiin terminä vuonna 

1953, jolloin H. Bowen määritti teoksessaan Social responsibility of the business-

man termin viittaavan ”liikemiesten velvollisuuksiin harjoittaa politiikkaa, tehdä 

päätöksiä tai seurata toimintamalleja, jotka ovat toivottuja yhteiskunnan tavoittei-

den ja arvojen kannalta”. 1960-luvulla aihetta tutkittiin edelleen useiden tutkijoiden 

toimesta. Merkittävä kehitysaskel yhteiskuntavastuun tutkimisessa oli, kun Davis 

(1967)  laajensi termin koskettamaan liikemiesten lisäksi myös institutionaalista 

toimintaa. (Falck & Heblich, 2007) 

 

Kuitenkaan kaikki eivät ole sitä mieltä, että yritysten tulee olla sosiaalisesti sitoutu-

neita ja keskittää voimavaroja yhteiskuntavastuuseen. Milton Friedman (1962, 

1970) on yksi tunnetuista kannattajista näkökulmalle, jonka mukaan yrityksen ja 

sen johtajan ainoa vastuu on maksimoida sen tuotto omistajille. Johtajien toimintaa 

ohjaavat vain lakien tasoiset säännökset ja heidän tulee käyttää yrityksen voima-

varoja mahdollisimman tehokkaasti. Lain minimivaatimusten ylittävät sosiaaliset- ja 

yhteiskunnalliset tarpeet eivät kuulu yrityksen vastuulle, mikäli teoista ei seuraa 

tuottoja. Friedmanin mukaan ainoa arvo yrityksessä, joka tulee maksimoida, on 

tuottoarvo omistajille. Mikäli yritysten johtajat haluavat kehittää yhteiskuntaa vas-

tuullisten tekojen myötä, heidän tulee tehdä se omaan lukuunsa ja vastata itse 

kustannuksista. Mikäli laki ei vaadi yhteiskuntavastuullisia tekoja, ei Friedmanin 

näkemyksen mukaan niitä tarvita. (Falck & Heblich, 2007) 

 

Nykyisessä yhteiskunnassa moni asia kertoo sen puolesta, että Friedmanin näke-

mys ei ole enää validi. Ensimmäinen todiste on, että yrityksiä rakennetaan reaktio-

na yhteiskunnassa nousseille tarpeille. Lakeja muutetaan yhteiskunnan vaateiden 

mukaan, mutta nopeimmin vaatimuksiin pystyvät vastaamaan yritykset toiminnal-

laan. (Carroll, 1991; Falck & Heblich, 2007) Toisaalta yritykset pystyvät ja niiden 
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jopa tulisi muokata sidosryhmiensä mieltymyksiä tuotteista ja palveluista vastuulli-

seen ja kestävään suuntaan. Tässä suhteessa yritysten tulisi ajatella itseään kou-

luttajina tuotteiden markkinoijien sijaan. (Lundgren & Catasús, 2000). Pohdittaessa 

kysymystä, kenelle yritys on vastuussa, nousee esiin ajatus sidosryhmistä, ja si-

dosryhmäajattelu onkin keskeisessä asemassa yrityksen yhteiskuntavastuuta tar-

kasteltaessa (Carroll, 1991; Wood & Jones, 1995).  

 

2.1.2 Määritelmä  ja mallit 
 

Yhteiskuntavastuu on käsitteenä laaja ja kirjallisuudessa asialle esiintyy useita eri 

määritelmiä, jotka vaihtelevat normaalisti tutkijan näkökulmasta riippuen. Määri-

telmän yhtenäisyyden puute vaikuttaa osaltaan siihen, että aihepiirin tutkimustu-

lokset voivat vaihdella ja eivät siten ole yhdenmukaisia (Dahlsrud, 2008; Peloza & 

Shang, 2011). Wood (2010) toteaa, että yhteiskuntavastuusta tiedetään varmasti 

enemmän kuin yleisesti luullaan, asioista vain puhutaan eri termejä käyttäen. 

 

Yrityksen yhteiskuntavastuun englannin kielinen termi on Corporate Social Res-

ponsibility, josta käytetään lyhennettä CSR. Yleisiä synonyymeja yhteiskuntavas-

tuulle ovat yrityskansalaisuus (Dahlsrud, 2008; Luo & Bhattacharya, 2006; Norman 

& MacDonald, 2004), yritysvastuu ja vastuullinen yritystoiminta (Niskala et al. 

2009, 12). Dahlsrud (2008) pyrkii tutkimuksessaan selventämään yhteiskuntavas-

tuun käsitettä sisällönanalyysin keinoin. Tutkija toteaa käsitteen selittävän yhteis-

kuntavastuuta ilmiönä, joka käsittää viisi ulottuvuutta. Tutkimuksissa esiintyvät 

ulottuvuudet ovat sidosryhmiin liittyvä ja vapaaehtoisuuteen liittyvä ulottuvuus sekä 

sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristöllinen ulottuvuus. (Dahlsrud, 2008) Laajasti 

yhteiskuntavastuu määritellään yrityksen yhteiskunta- ja sidosryhmävelvollisuuk-

siin liittyväksi toiminnaksi ja asemaksi (Luo & Bhattacharya, 2006). Puhutaan 

myös vapaaehtoisista teoista, joita yritys tekee sidosryhmiään ja ympäristöään 

kunnioittaen. Tällöin yritys ylittää ne odotukset, joita sille on asetettu. (Barnea & 

Rubin, 2010). Davis (1973) linjaakin yhteiskuntavastuun menevän pidemmälle, 

kuin lakiin perustuvat velvoitteet.  
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Kuten tässäkin tutkimuksessa, usein yhteiskuntavastuulla tarkoitetaan taloudellis-

ten, sosiaalisten ja ympäristönäkökulmien huomioimista yritystoiminnassa eettistä 

ulottuvuutta unohtamatta (Puusa & Reijonen, 2011, 283). Puhutaan käsitteestä, 

jonka kautta yrityksen odotetaan tuovan erityistä lisäarvoa toimintaympäristöönsä 

sekä yhteiskuntaan huomioimalla taloudellisen tuloksen lisäksi ihmisten ja ympä-

ristön hyvinvoinnin. Vastuullisuus koetaan myös yrityksen pitkän aikavälin menes-

tystekijänä, jonka avulla yritys saa aikaan kestävää arvoa. (Chahal & Sharma, 

2006; Niskala et al. 2009, 12; Puusa & Reijonen, 2011, 283) Yhteiskuntavastuu-

ajattelun taustalla vaikuttavat vahvasti kestävän kehityksen periaatteet. Nämä pe-

riaatteet tuovat kuitenkin yleensä mieleen vain ympäristövastuun, vaikka kestävä 

kehitys pitää sisällään myös sosiaalisen ja taloudellisen näkökulman, jos asiaa 

tarkastelee laajasti. (Koivuporras, 2008, 27)  

 

Tutkijat pyrkivät määrittämään yhteiskuntavastuuta erilaisten mallien avulla (Car-

roll, 1991; Wood 1991). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan neliosaista pyramidi-

mallia (Carroll, 1991) sekä kolmiosaista mallia (Elkington, 1997). Carroll (1991) 

määrittää yhteiskuntavastuun kehittämänsä neliosaisen mallin pohjalta. Hänen 

mukaansa yhteiskuntavastuu muodostuu neljästä osa-alueesta, jotka yhdessä 

muodostavat pyramidin.  Osa-alueet ovat taloudellinen vastuu, legaalinen vastuu, 

eettinen vastuu sekä filantrooppinen vastuu. Toimiakseen kaikin puolin vastuulli-

sesti yrityksen tulee huomioida kaikki neljä kategoriaa, jotka voidaan nähdä kuvi-

ossa 2.  
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Kuvio 2. Yhteiskuntavastuun pyramidi (Mukaillen Carroll, 1991) 

 

Pyramidin alin taso rakentuu taloudellisesta vastuusta. Taloudellinen vastuu on 

pohja, joka mahdollistaa vastuun muiden osa-alueiden olemassaolon ja kehittämi-

sen. Taloudellisessa vastuussa keskeistä on, että yritys toimii kannattavasti. Yri-

tyksen tulee tarjota kuluttajien tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluita niin, että 

toiminta on yritykselle tuottoisaa. Tärkeää yritykselle on ylläpitää taloudellisesti 

tehokasta toimintaa ja siten myös mahdollistaa vahva kilpailuasema markkinoilla. 

Pyramidin seuraava taso on legaalinen vastuu, joka käsittää lait, joiden mukaan 

yhteiskunnassa tulee toimia. Yritysten tulee ajaa taloudellisia missioitaan lain ja 

säännösten asettamissa puitteissa. (Carroll, 1991) 

 

Vaikkakin taloudellinen ja legaalinen vastuu ilmentävät eettisiä normeja reiluudes-

ta ja oikeudenmukaisuudesta, eettinen vastuu sisältää ne toimenpiteet ja mene-

telmät, joita ei ole kirjattu lakiin, mutta joita yritykseltä odotetaan tai vaaditaan yh-

teiskunnan toimesta. Eettinen vastuu sisältää ne normit, standardit ja odotukset, 

jotka yhteiskunnan mielestä puolustavat toiminnan reiluutta ja sidosryhmien mo-

raalisia oikeuksia. Joskus kuluttajien käyttäytyminen ja ympäristöteot heijastavat 

yhteiskunnan eettisiä arvoja, jotka aikaansaavat lakimuutoksia. Tässä mielessä 

FILANTROOPPINEN 
VASTUU 

Hyvä yrityskansalainen, 
vapaaehtoisuus 

Yrityksen toivotaan 
toteuttavan 

EETTINEN VASTUU 
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toteuttavan 

LEGAALINEN VASTUU 
Lakien noudattaminen 

Yrityksen täytyy toteuttaa 

TALOUDELLINEN VASTUU 
Tuottavuus 

Yrityksen täytyy toteuttaa 
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lainsäädäntö laahaa perässä, joten yrityksen tulee ylittää lain asettamat minimi-

vaatimukset toimiakseen sidosryhmiensä mielestä vastuullisesti. (Carroll, 1991) 

 

Pyramidin huippu rakentuu filantrooppisesta vastuusta eli yrityksen vapaaehtoisis-

ta toimista, jotka ovat nimensä mukaisesti ihmisten hyväksi tarkoitettuja ja suun-

tautuvat useasti hyväntekeväisyyteen. Erona eettiseen vastuuseen on se, että yh-

teiskunta ei odota tekoja eettisistä tai moraalisista syistä. Vapaaehtoisia toimia 

odotetaan kuitenkin siinä mielessä, että menestyneen yrityksen voidaan olettaa 

avustavan yhteiskuntaa ja sen jäseniä erilaisin lahjoituksin ja esimerkiksi tukemalla 

yhteiskunnallisia projekteja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yritystä ei kuitenkaan koe-

ta epäeettiseksi, jos se ei tee vapaaehtoisia vastuutekoja. Filantrooppisessa vas-

tuussa on kyse siitä, että yritys pyrkii toimillaan kehittämään yhteiskuntaa ja paran-

tamaan sen jäsenten elämänlaatua. Filantrooppinen vastuu on suositeltavaa ja 

ihailtavaa, mutta ei yhtä tärkeää kuin edellä mainitut pyramidin kolme muuta osa-

aluetta. (Carroll, 1991)  

 

Carrollin  (1979 ,1991) kehittämä malli on auttanut hahmottamaan yrityksen joh-

dolle asetettuja vaatimuksia yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Malli on yksi tun-

netuimmista ja esiintyy edelleen useissa yhteiskuntavastuuta käsittelevissä tieteel-

lisissä tutkimuksissa. (Dahlsrud, 2008; McDonald & Rundle-Thiele, 2007; Wood, 

2010)  Voidaan kuitenkin pohtia, onko Carrollin nelijako tarpeen määritettäessä 

yhteiskuntavastuuseen liittyviä elementtejä. Moni tutkija pitää selviönä, että yritys 

noudattaa lakeja ja standardeja. Esimerkiksi Székely ja Knirsch (2005) ja Davis 

(1971) toteavat vastuullisuuden tarkoittavan tekoja, jotka ylittävät säädännölliset 

vaatimukset. Tässä mielessä Carrollin esittämä legaalinen vastuu on yhteiskunta-

vastuuta tarkasteltaessa tarpeeton, toisin kuin yrityksen toiminnan jatkuvuuden 

kannalta.   

 

Toinen tunnetuista tavoista määrittää yhteiskuntavastuun käsitettä on kolmiosai-

sen mallin avulla, jonka perusajatuksen voi nähdä kuviosta 3. Kolmiosaisen mallin 

kehittäjänä pidetään John Elkingtonia (1997), joka nimesi mallin Triple Bottom Li-

neksi. Termi esiintyi Elkingtonin vuonna 1997 julkaisemassa teoksessa Cannibals 
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With Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business. Triple Bottom Line 

jakaa yhteiskuntavastuun taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen vastuu-

seen. (Norman & MacDonald, 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Yhteiskuntavastuun kolmiosainen malli, Triple Bottom Line (Mukaillen 

Niskala et al., 2009, 20) 

 

Kolmiosaisessa mallissa taloudellisella vastuulla tarkoitetaan yritystoiminnan liike-

taloudellisen kestävyyden sekä yrityksen sidosryhmiin kohdistuvien taloudellisten 

vaikutusten huomioimista.  Yrityksen toiminnan tulee olla kannattavaa, kilpailuky-

kyistä ja tehokasta. Yrityksen tulee vastata sen omistajien tuotto-odotuksiin. Lisäk-

si toiminnassa tulee huomioida yhteiskunnallinen taloudellinen hyvinvoinnin tuot-

taminen rahavirtavaikutusten ja välillisten vaikutusten kautta. Sidosryhmiin kohdis-

tuvia rahavirtavaikutuksia ovat muun muassa työntekijöiden palkkojen maksami-

nen ja  yhteiskunnalle verojen maksaminen. Välillisiä vaikutuksia pohdittaessa tar-

kastelun alle tulevat esimerkiksi toimialan kansantaloudellinen merkittävyys, inno-

vaatioiden laaja yhteiskunnallinen vaikutus ja toimintojen sijoittamiseen liittyvien 

päätösten taloudelliset vaikutukset. (Niskala et al. 2009, 19-20) 

 

Yrityksen ympäristövastuu on yhteiskuntavastuun käsitteistöä tarkasteltaessa sel-

kein osa-alue (Jussila, 2010, 15). Yrityksen ympäristövastuussa keskeistä on te-

hokas ja säästäväinen luonnonvarojen käyttö. Yrityksen tulee huomioida päätök-

sissään vesien, ilman ja maaperän suojelu, luonnon monimuotoisuuden turvaami-

YHTEISKUNTAVASTUU 

Talous Ympäristö Sosiaalinen 

VASTUULLINEN TOIMINTA 
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nen sekä ilmastonmuutoksen torjunta. Yrityksellä on vastuu tuotteidensa koko 

elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista ja toiminnan arvoketjusta. (Niskala et 

al. 2009, 19-20) 

 

Sosiaaliseen vastuuseen taas kuuluvat henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisesta 

huolehtiminen, tuotevastuu, kuluttajansuoja ja ihmisoikeudet. Lisäksi yrityksen so-

siaaliseen vastuuseen kuuluvat yleishyödyllisten toimintojen tukeminen ja hyvät 

toimintatavat yritysverkostossa sekä lähiyhteisö- ja yhteiskuntasuhteissa. (Koivu-

porras, 2008, 44; Niskala et al. 2009, 19-20) Sosiaalinen vastuu liittyy ihmisiin ja 

sidosryhmiin ja se käsittelee laajasti yrityksen toimialueen ihmisten hyvinvointia 

sekä hyvinvoinnin edellytyksiä (Jussila, 2010, 16).  

 

 2.1.3 Yhteiskuntavastuullisuuden taustalla vaikuttavat tekijät 
 

Yritysten johtajien kyseenalaisesta toiminnasta johtuvat skandaalit, kuten Enronin 

tapauksessa, ovat saaneet aikaan kiinnostusta  yrityksen toimintaa ohjaavia eetti-

siä säännöksiä ja yrityksen noudattamia yhteiskuntavastuuohjelmia kohtaan. Yri-

tyksen johdon vastuuttoman toiminnan vaikutusalue on laaja pitäen sisällään usei-

ta sidosryhmiä, kuten työntekijät, velkojat, asiakkaat, tavarantoimittajat, osakkeen-

omistajat ja yrityksen toimintaympäristön. Monen tahon intressinä on, että yritys 

toimii ja sitä johdetaan vastuullisesti. (Stevens et al., 2005) 

 

Yhteiskuntavastuun osalta tulee huomioida, että yritykset ovat erilaisia ja niiden 

vaikutukset yhteiskuntaan vaihtelevat. Monikansallisen pörssiyhtiön vaikutus yh-

teiskunnallisesti on varmasti erilainen kuin pienten ja keskisuurten yritysten. (Mä-

hönen, 2013). Pohdittaessa syitä yritysten yhteiskuntavastuuteoille, merkittävim-

mäksi nousee yritysten halu vastata sidosryhmien odotuksiin (Stevens et al., 

2005). Useat tutkijat lähestyvät yhteiskuntavastuuta sidosryhmäajattelun kautta 

(esim. Carroll, 1991; Falck & Heblich, 2007). Yhteiskuntavastuuteot ovatkin muun 

ohessa myös sidosryhmäsuhteiden rakentajia (Clarkson, 1995).  

 



28 

 

 

 

Se, millaisia yhteiskuntavastuutekoja sidosryhmät odottavat yrityksiltä, kumpuaa 

yhteiskunnan sosiaalisista arvoista. Sosiaalisiin arvoihin puolestaan vaikuttaa ta-

louden kasvu. Talouden kasvu vaikuttaa yhteiskunnan sosiaalisista arvoista erityi-

sesti postmaterialistisiin arvoihin, eli ajatukseen siitä, että ei-materialistisilla valin-

noilla on vaikutusta hyvinvointiin. Uusi ajattelutapa johtaa uusiin vaatimuksiin. Asi-

akkaiden tyytyväisyys ei rakennu pelkästään tuotteiden ja palveluiden laadun ym-

pärille vaan huomiota kiinnitetään eettisiin seikkoihin, kuten ympäristöasioihin ja 

oikeudenmukaisuuteen. Koska talouden kasvu johtaa yrityksissä uusien näkökul-

mien huomioimiseen yhteiskunnan arvojen muutoksen myötä, voidaan olettaa, 

että talouskasvun kokeneet valtiot ovat muita edistyneempiä yhteiskuntavastuu-

asioissa. (Carrasco, 2007) 

 

Yrityksen arvoilla ja organisaatiokulttuurilla on merkitystä yhteiskuntavastuun to-

teutumisessa. Chahalin ja Sharman (2006) mukaan yrityksen onnistunut yhteis-

kuntavastuu lähtee organisaatiokulttuurin ja arvojen kehittämisestä. Organisaa-

tiokulttuuri ja yrityksen eettiset arvot ovat yrityksen kestävät keinot selviytyä kilpai-

lusta esimerkiksi yrityksen tuotteisiin verrattuna ja ovatkin pohja myös yhteiskunta-

vastuun rakentamiselle. Organisaatiokulttuuri määrittää ne perusoletukset, joita 

yritys käyttää selviytyäkseen kohtaamistaan ongelmista. Toinen edellytys onnistu-

neen yhteiskuntavastuun rakentamiselle on yrityksen hyvä suhde henkilöstöön. 

Mitä mieluisammaksi työntekijät kokevat työpaikkansa, ja mitä paremmin heitä 

kohdellaan, sitä sitoutuneempia työntekijät ovat, ja sitä selvemmin organisaatio 

suuntautuu kohti yhteiskuntavastuullisuutta.  Myös tuotteiden ja palveluiden laatu 

ohjaa yritystä kohti kestävyyttä. Lisäksi yritys voi hyväntekeväisyydellä ja vapaaeh-

toistoiminnalla saavuttaa sosiaalista suosiota, vaikka kyseisten toimien suhde ta-

loudelliseen suoriutumiseen ei olisikaan merkittävä.  

 

Vastuullinen liiketoiminta nähdään myös yritysten aineettomien pääomien rakenta-

jana. Yhteiskuntavastuu yhdistetään useasti yrityksen mainehyödyn ja legitimitee-

tin tavoitteluun. Legitimaatiolla ja legitimiteetillä tarkoitetaan yrityksen hyväksyttä-

vyyttä ja oikeutusta toimia. (Puusa & Reijonen, 2011, 280-288)  Samanlaisia yh-

teiskuntavastuutekoja voidaan toteuttaa yrityksissä eri syistä. Osa yrityksistä tekee 
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yhteiskuntavastuutekoja esimerkiksi hakeakseen toiminnalleen oikeutusta, kun 

taas  osa yrityksestä tekee samoja tekoja perustuen sidosryhmien vuorovaikutuk-

seen (Chen & Roberts, 2010).  

 

Sen lisäksi, että sidosryhmät vaikuttavat yritysten yhteiskuntavastuuseen, ne myös 

jopa vaativat yrityksiltä vastuullista toimintaa. Becker-Olsen et al. (2006) tutkivat 

yhteiskuntavastuutekojen vaikutusta kuluttajien käyttäytymiseen. Tutkimukseen 

vastanneista yli 80 % on sitä mieltä, että yritysten tulisi tehdä yhteiskuntavastuulli-

sia tekoja ja 76 % uskoo tekojen hyödyttävän yritystä. Hieman yli 50 % tutkimuk-

seen osallistuneista oli valmiita boikotoimaan yritystä vastuuttomuuden vuoksi mi-

käli muita vaihtoehtoja tuotteen tai palvelun saamiseksi olisi tarjolla. Aguilera et al. 

(2007) toteavat sidosryhmillä olevan kolme päämotiivia vaatia yrityksiltä yhteiskun-

tavastuutekoja. Motiiveja ovat ensiksikin itsekkäät syyt, toiseksi yhteenkuuluvuu-

teen perustuvat syyt, eli huoli omasta suhteesta muihin ryhmän jäseniin, ja kol-

manneksi moraaliset syyt pohjautuen eettisiin standardeihin ja moraalisiin periaat-

teisiin.  

 

Ajatellaan, että yhteiskuntavastuu alkaa siitä, mihin laki loppuu (Davis, 1973), mut-

ta myös lait ja erilaiset säännökset vaikuttavat yrityksen vastuullisuuden rakentu-

miseen. Mitä paremmin yritys täyttää lakien ja säännösten asettamat vaatimukset, 

sitä todennäköisemmin se saavuttaa vastuullisen yritysimagon. (Chahal & Shar-

ma, 2006) Globalisoituminen tuo yrityksen yhteiskuntavastuun toteuttamiseen 

omat haasteensa, sillä lait ja säännökset voivat vaihdella valtion mukaan, mikä 

yrityksen tulee toiminnassaan huomioida (Falck & Heblich, 2007). Globalisoitumi-

sen kautta on myös mahdollista, että sidosryhmät, jotka yrityksen tulee ottaa toi-

minnassaan ja päätöksenteossaan huomioon, kasvavat. 

 

Tutkimusten mukaan yhteiskuntavastuullisten tekojen tulee olla yrityksen vision, 

mission ja strategian kanssa yhteensopivia. Mikäli vastuuteot ovat näistä irrallaan 

tai jopa ristiriidassa, voivat sidosryhmät ja erityisesti asiakkaat reagoida tekoihin 

negatiivisella tavalla.  (Becker-Olsen et al., 2006; Ellen et al., 2006; Székely & 

Knirsch, 2005) Osuustoiminnallisten organisaatioiden osalta niiden arvoperusta 
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ohjaa organisaatiota ja sen strategiaa vastuulliseen suuntaan. Kansainvälisen 

osuustoimintaliiton vahvistamat osuustoiminnan arvot  ja periaatteet pitävät sisäl-

lään yhteiskuntavastuullisia arvoja (Carrasco, 2007). Osuuskunnat mielletäänkin 

usein vastuullisiksi yrityksiksi. Yritysmuodon lisäksi yhteiskuntavastuutekoihin vai-

kuttaa yrityksen toimiala, jonka johdosta myös yhteiskuntavastuuta koskevia rapor-

tointiohjeita on laadittu toimialakohtaisesti. (Jussila, 2010, 26-28, 35)  

 

Myös yrityksen esimiehen asennoituminen ja sitoutuminen vastuullisuusseikkoja 

kohtaan ratkaisee osittain, kuinka hyviä tuloksia yritys voi yhteiskuntavastuuteoil-

laan saavuttaa. Luomalla positiivisen ja kannustavan organisaatiokulttuurin ja ole-

malla työntekijöiden tukena ja innostavana esimerkkinä, esimies muodostaa yri-

tykselle hyvät lähtökohdat yhteiskuntavastuun toteuttamiselle. (Aguinis & Glavas, 

2012; Székely & Knirsch, 2005). Voidaan todeta, että yhteiskuntavastuuseen vai-

kuttavia  sekä yhteiskuntavastuullisuudessa onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä on 

lukuisia.  

 

Yleinen ajatus yhteiskuntavastuusta ja syistä sen taustalla saa myös kritiikkiä 

osakseen. Kuten mainittu, yksi syy yleiseen kiinnostukseen yhteiskuntavastuuta 

kohtaan ovat julkisuudessa esiin tulleet yritysskandaalit. Greenfield (2004) kritisoi 

artikkelissaan jyrkästi ja perustellusti ajatusta, jonka mukaan yritysten väärinkäy-

tökset johtuisivat niiden yhteiskuntavastuuttomasta toiminnasta. Todellisuudessa 

kyse on siitä, että yrityksen johto on toiminut vilpillisesti syyllistyen erilaisiin rikok-

siin ja rikkomuksiin (Greenfield, 2004). Relevanttien seikkojen lisäksi kirjoittajan 

antama kritiikki yhteiskuntavastuusta jakaa varmasti mielipiteitä. Greenfieldin 

(2004) mielestä keskustelu yhteiskuntavastuusta sumentaa sitä faktaa, että ihmi-

set johtavat yrityksiä ja ihmisten tulee ottaa vastuu tekemisistään. Yhteiskuntavas-

tuuajattelun myötä vastuu siirretään ihmisiltä yritykselle ja päätäntävalta siitä, 

kuinka yrityksen tulee toimia, annetaan äänekkäimmille ja varakkaimmille sidos-

ryhmille. Kirjoittaja linjaa, että yritys ei ole vastuullinen yrittäessään toimia jollakin 

muulla tapaa kuin mikä sille on ominaista. Yritys on vastuullinen noudattaessaan 

lakeja. (Greenfield, 2004) Tämän näkemyksen mukaisesti yritysten yhteiskunta-

vastuuteot olisivat turhia. Edellä on kuitenkin esitetty seikkoja, miksi yhteiskunta-
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vastuuteot ovat yrityksille tarpeen. Seuraavissa kappaleissa käsitellään vastuute-

kojen mahdollisia hyötyjä ja haittoja tarkemmin.  

 

2.1.4 Hyödyt 
 

Jotta yrityksen on järkevää ryhtyä yhteiskuntavastuullisiin tekoihin, on selvää, että 

tekojen tulee olla yrityksen toiminnan kannalta kannattavia. Valtaosa aihepiirin tut-

kimuksista osoittaa, että yrityksen on kannattavaa omaksua vastuullisia periaattei-

ta toimintaansa. Keskeisiä hyötyjä ovat asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyys, 

liiketoimintaprosessien tehostuminen, toiminnan positiiviset vaikutukset yrityksen 

kannattavuuteen ja tulokseen pitkällä aikavälillä, markkina-arvon kasvu, riskienhal-

linnan paraneminen ja yrityksen kiinnostavuuden kasvu työnhakijoiden ja sijoittaji-

en silmissä (Aguinis & Glavas, 2012; Székely & Knirsch, 2005). 

 

Yrityksen yhteiskuntavastuun vaikutuksia on tutkittu monista näkökulmista. Tar-

kastelun alla ovat olleet niin yhteiskuntavastuun vaikutukset asiakastuloksiin (Mc-

Donald & Rundle-Thiele, 2008), yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn (Lev et al., 

2010; Luo & Bhattacharya, 2006; Orlitzky et al., 2003; Pätäri et al., 2012; Russo & 

Fouts; 1997) kuin sidosryhmille muodostuvan arvon luomiseen (Peloza & Shang, 

2011). Yhteiskuntavastuu voi hyödyttää yritystä lukemattomin tavoin ja vastuulli-

suus tulisi nähdä sijoituksena yrityksen tulevaisuuteen (Christofi et al., 2012; Falck 

& Heblich, 2007; Sen et al., 2006). Vastuullisuus ja kestävyys tulee mieltää yrityk-

selle muodostuvien kustannusten sijaan mahdollisuutena, jonka avulla riskienhal-

linnassa  huomioidaan niin taloudellinen, ympäristöllinen kuin sosiaalinenkin näkö-

kulma ja on siten yritykselle kannattava sijoitus pitkällä aikavälillä (Christofi et al., 

2012). Kuten muutkin sijoitukset, täytyy yhteiskuntavastuu suunnitella hyvin, val-

voa huolellisesti ja arvioida säännöllisesti (Falck & Heblich, 2007).   

 

Yhteiskuntavastuun suosituin  tarkastelunäkökulma taloustieteissä on sen talou-

dellisten vaikutusten tutkiminen (Wood, 2010). Merkittävä tutkimus aihepiiristä on 

Orlitzkyn, Schmidtin ja Rynesin (2003) kattava meta-analyysi (Aguilera et al., 

2007). Orlitzky et al. (2003) osoittavat yhteiskuntavastuulla olevan positiivinen vai-
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kutus yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn. Analyysin tulokset kuitenkin viittaa-

vat siihen, että erilaiset vastuuteot vaikuttavat eri tavalla yrityksen arvoon. Tutki-

muksissa, joissa yhteiskuntavastuuta toteutetaan lahjoitusten ja hyväntekeväisyy-

den keinoin, positiivinen korrelaatio taloudellisen suoriutumisen kanssa on suu-

rempi kuin esimerkiksi tutkimuksissa, joissa vastuullisuutta toteutetaan ympäristöl-

lisellä toiminnalla. (Orlitzky, et al., 2003; Peloza & Shang, 2011) Vaikkakin hyvän-

tekeväisyydellä ja sponsoroinnilla on lisääntyneen asiakastyytyväisyyden, eräissä 

tapauksissa lisääntyneen tulovirran, lisääntyneen työntekijöiden tuottavuuden ja 

kohdennettujen sosiaalisten sijoitusten kaltaisia positiivisia vaikutuksia (Lev et al., 

201), ei niiden todeta olevan tehokkain tapa positiivisen taloudellisen tuloksen ta-

voittelussa. Sen sijaan vastuuteot tulisi suunnitella huolellisesti ja implementoida 

yrityksen pitkän aikavälin strategiseen toimintaan. (Falck & Heblich, 2007)  

 

Yleisesti ottaen taloudellisiin vaikutuksiin keskittyvien tutkimusten tulokset vaihte-

levat, mutta valtaosa tutkimuksista osoittaa, että yhteiskuntavastuun ja yrityksen 

taloudellisen suorituksen välillä on positiivinen yhteys (Barnea & Rubin, 2010). 

Usein yhteiskuntavastuu johtaa asiakastyytyväisyyteen ja sitä kautta parantaa yri-

tyksen taloudellista suoriutumista ja markkina-arvoa (Luo & Bhattacharya, 2006). 

Pätäri et al. (2012) toteavat energiasektorille keskittyvässä tutkimuksessaan talou-

dellisesti hyvin menestyvien yritysten toimivan kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisesti. Tuloksista ei voida kuitenkaan suoraan päätellä, johtuuko taloudellinen 

menestys vastuullisista teoista vai pystyvätkö taloudellisesti menestyneet yritykset 

vain panostamaan muita enemmän ympäristövastuuseen. 

 

Yhteiskuntavastuu koetaan myös strategisena välttämättömyytenä. Esimerkiksi 

brändin keskeisyys yrityksen kilpailutekijänä korostaa yhteiskuntavastuun tärkeyt-

tä. Kun sidosryhmien yleinen mielikuva yrityksestä on vastuullinen, eivät sidos-

ryhmät välttämättä rankaise yrityksiä huonoista päätöksistä esimerkiksi ostohalut-

tomuudellaan yrityksen tuotteita kohtaan. (Werther Jr. & Chandler, 2005) Yhteis-

kuntavastuulla voidaan saada aikaan yrityksen sidosryhmissä positiivisia mielleyh-

tymiä. Sen et al. (2006) tutkivat yrityksen yhteiskuntavastuun vaikutuksia kysely-

tutkimuksen avulla. Tutkimukseen vastannut joukko edustaa yhtä aikaa useata 
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sidosryhmää; mahdollisia työntekijöitä, asiakkaita ja sijoittajia. Henkilöt, jotka ovat 

tietoisia yrityksen yhteiskuntavastuuteoista, suhtautuvat yritykseen muita positiivi-

semmin. Positiivinen suhtautuminen näkyy lisääntyneenä ostohalukkuutena ja 

mielenkiintona yritystä kohtaan mahdollisena työllistymis- ja sijoituskohteena. (Sen 

et al., 2006) Yhteiskuntavastuu parantaa myös yrityksen mainetta ja goodwill-

arvoa ulkoisten sidosryhmien silmissä (Aguinis & Glavas, 2012; Orlitzky et al., 

2003; Wood, 2010). Onkin yleistä, että yrityksen mainetta tarkasteltaessa yhteis-

kuntavastuuta käytetään yhtenä arvioinnin kriteerinä (Ellen et al., 2006).  

 

Yhteiskunta palkitsee yrityksiä yhteiskuntavastuun toteuttamisesta ja vastuulliset 

teot ovat siten yritykselle kannattavia (Falck & Heblich, 2007; Orlitzky et al., 2003; 

Russo & Fouts, 1997). Yhteiskuntavastuulla yritys luo itselleen kilpailuetua erityi-

sesti niissä tapauksissa, joissa se pystyy  teoillaan lisäämään asiakkaiden koke-

maa arvoa (Peloza & Shang, 2011). Yrityksen yhteiskuntavastuu lisää asiakastyy-

tyväisyyttä, kasvattaa asiakkaiden ostohalukkuutta ja asiakasuskollisuutta, paran-

taa yrityksen riskienhallintaa, tuottaa kilpailuetua tuotteiden ja palveluiden erilais-

tamisen kautta ja parantaa yrityksen mainetta (Aguinis & Glavas, 2012; Lev et al., 

2010; Sen & Bhattacharya, 2001; Wood, 2010). Yhteiskuntavastuu mahdollistaa 

myös kehityksen johtamiskäytännöissä, tuotteiden laadussa ja liiketoimintaproses-

sien tehokkuudessa. Lisäksi yhteiskuntavastuun on todettu lisäävän demokraattis-

ta tasa-arvoa ja vaikuttavan positiivisesti työntekijöiden asenteisiin, käyttäytymi-

seen ja suoriutumiseen. (Aguinis & Glavas, 2012)  

 

Vastuullisuudella tavoitellaan yleisesti yrityksen strategista kilpailuetua. Globaalin 

kilpailun ja median osallisuuden tuloksena yritykset panostavat markkinoinnissaan 

vastuullisuuteen viittaaviin seikkoihin. (Sen et al., 2006) Nykyisessä yhteiskunnas-

sa kilpailuetu löytyykin lisääntyvissä määrin yrityksen aineettomasta- ja tietopää-

omasta (Pätäri et al., 2012). Sen lisäksi, että yritys hyötyy yhteiskuntavastuuteois-

taan, useat sidosryhmät ja erityisesti kuluttajat olettavat ja suorastaan vaativat yri-

tyksiltä yhteiskuntavastuullisuutta (Becker-Olsen et al., 2006; Werther Jr. & Chan-

dler, 2005). Kaikilla yrityksillä vastuullisuus ei kuitenkaan linkity yrityksen strategi-

aan ja arvoihin, vaikka sen on todettu olevan muun muassa taloudellisen suoritus-



34 

 

 

 

kyvyn vuoksi tärkeää (Falck & Heblich, 2007; Székely ja Knirsch, 2005). Székely ja 

Knirsch (2005) esittävät, että mittaamalla vastuuteoista syntyviä yrityksen suori-

tukseen vaikuttavia tekijöitä, yrityksen strategisen toiminnan kannalta keskeiset 

yhteiskuntavastuualueet ovat helpommin tunnistettavissa ja yhdistettävissä strate-

giseen suunniteluun. Yritys todennäköisesti huomioi vastuullisuuden strategias-

saan, mikäli teot johtavat positiivisiin taloudellisiin tuloksiin (Orlitzky et al., 2003). 

Vastuullisuuden tärkeys yritykselle ja sen toiminnalle on ymmärrettävä. (Aguinis & 

Glavas, 2012; Székely ja Knirsch; 2005) 

 

2.1.5 Mahdolliset negatiiviset seuraamukset 
 

Yhteiskuntavastuu hyödyttää yritystä monin tavoin. Kaikki yritykset eivät kuiten-

kaan koe vapaaehtoisia vastuutekoja tarpeelliseksi. Voiko yhteiskuntavastuusta 

olla jopa haittaa yritykselle? Tutkimukset osoittavat, että yhteiskuntavastuun tulok-

set ovat pääsääntöisesti positiivisia. Erityisesti sidosryhmien tarpeisiin nähden 

väärin toteutettuna tai huonosti ajoitettuna yhteiskuntavastuuteot saattavat kuiten-

kin vaikuttaa yritykseen negatiivisesti ja vastuullisia tekoja voidaan pitää yrityksen 

toiminnan kannalta riskitekijöinä.  

 

Kuten mikä tahansa osa-alue yrityksen toiminnassa, jos yhteiskuntavastuu toteute-

taan huonosti, on se omiaan heikentämään yrityksen tavoittelemia tuloksia. Huono 

yhteiskuntavastuu heijastuu negatiivisena vaikutuksena muun muassa yrityksen 

osakemarkkina-arvoon (Wood, 2010). Yhteiskuntavastuutekojen ja niiden vaiku-

tusten heikko valvonta, tarvittavien yhteiskuntavastuuseen liittyvien investointien 

tekemättömyys tai epäsopivat investoinnit vastuullisuuteen voivat vahingoittaa yri-

tyksen mainetta ja luoda väärinkäsityksiä yrityksen aikomuksista (Chahal & Shar-

ma, 2006). Yhteiskuntavastuuta suunniteltaessa tulisi huomioida, että sidosryhmät 

voivat pitää jotakin vastuutekoa positiivisena ja suhtautuvat taas negatiivisesti jo-

honkin toiseen tekoon huolimatta yrityksen hyvistä aikomuksista (Aguilera et al., 

2007).  
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Luo ja Bhattacharya (2006)  avaavat yhteiskuntavastuun usein laiminlyötyä ”pime-

ää puolta”. Tutkimuksen mukaan yhteiskuntavastuusta voi olla jopa haittaa yrityk-

sille, joiden kyvykkyys on heikko. Sama yhteiskuntavastuuteko voi eri tilanteissa 

johtaa eri tuloksiin. Mikäli yrityksellä on alhainen innovaatiokyky, yhteiskuntavas-

tuuteot voivat tutkijoiden mukaan alentaa asiakastyytyväisyyttä ja siten vaikuttaa 

negatiivisesti yrityksen markkina-arvoon. Luo ja Bhattacharya (2006) väittävät, että 

alhaisen innovatiivisuuden omaavien yritysten taloudellinen suoriutuminen voi olla 

onnistuneempaa, jos yritys välttää yhteiskuntavastuutekoja.  

 

Sidosryhmien luottamus on merkittävässä asemassa yhteiskuntavastuuasioissa. 

Vaikka yrityksen yhteiskuntavastuuteko olisi periaatteessa hyvä, voivat asiakkaat 

suhtautua tekoon negatiivisesti, jos kokevat motiivit tekojen takana epäilyttäviksi. 

Negatiivinen suhtautuminen näkyy kuluttajien ostohaluttomuutena ja vaikuttaa si-

ten yrityksen tulokseen. (Becker-Olsen et al., 2006; Ellen et al., 2006; Sen et al., 

2006; Vlachos et al., 2009) Kuluttajien luottamus vaikuttaa suuresti yrityksen asia-

kassuhteisiin ja kuluttajien antamiin suosituksiin. Jos kuluttaja kokee yrityksen vas-

tuutekojen taustalla olevat motiivit epäilyttäviksi, on sillä negatiivisia vaikutuksia 

luottamukseen, asiakassuhteeseen sekä suosittelukäytäntöön. Negatiivisia vaiku-

tuksia voidaan lieventää hyvällä asiakaspalvelulla. Jos yhteiskuntavastuutekojen, 

kuten hyväntekeväisyyslahjoitusten, taustalla olevat motiivit ovat asianmukaiset, ei 

palvelutasolla ole merkitystä kuluttajien luottamukseen ja tekojen tulokset ovat po-

sitiivisia. (Vlachos et al., 2009) 

 

Becker-Olsen et al.:n (2006) tutkimuksessa negatiivisesti asiakkaisiin vaikuttavia 

motiiveja yrityksen yhteiskuntavastuun taustalla ovat yrityksen tuotto-odotukset. 

Ellen et al. (2006) puolestaan toteavat asiakkaiden suhtautuvan epäilevästi, jos he 

kokevat vastuutekojen tapahtuvan vain sidosryhmien tai markkinoiden painostuk-

sesta taikka vastuuteot eivät liity millään tapaa yrityksen liiketoimintaan.  Mikäli 

yrityksen yhteiskuntavastuulliset teot ovat ristiriidassa yrityksen mission kanssa, 

vaikuttaa se kuluttajien uskomuksiin, asenteisiin ja tekoihin yritystä kohtaan myös 

negatiivisesti, vaikka tekojen taustalla olevat motiivit olisivat kuluttajien mielestä 

hyväksyttäviä (Becker-Olsen et al. 2006). Myös ajoituksella ja yhteiskuntavastuul-
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lisen teon kestolla on merkitystä. Kuluttajat voivat kokea yhteiskuntavastuuteon 

ajoituksen ja keston vihjeeksi tekojen taustalla piilevistä motiiveista (Becker-Olsen 

et al., 2006; Ellen et al., 2006). Ainoastaan mission kanssa linjassa olevat, enna-

koivat teot johtavat positiivisiin asiakastuloksiin yhteiskuntavastuun vaikutuksia 

arvioivassa tutkimuksessa. Reagoiva ajoitus saa todennäköisemmin aikaan nega-

tiivisia tuloksia. (Becker-Olsen et al., 2006) Mikäli yritys sitoutuu vastuutekoon pit-

käksi aikaa, saa se aikaan positiivisempia tuloksia asiakkaiden suhtautumisessa 

kuin lyhyeksi aikaa sitouttavat toimenpiteet (Ellen et al., 2006). 

 

Kuluttajat vaativat yhä enemmän kattavaa tietoa tuotteiden laadusta, sisällöstä ja 

valmistusmenetelmistä. Huomiota kiinnitetään tuotteiden terveellisyyteen ja kierrä-

tettävyyteen, ja näiden tietojen läpinäkyvyys ja saatavuus on keskeistä. Valitetta-

vasti kuluttajat eivät kuitenkaan aina palkitse yrityksiä vastuullisesta toiminnasta. 

Kattava yhteiskuntavastuullisten seikkojen huomioiminen tuotteiden valmistukses-

sa voi aiheuttaa yritykselle lisäkustannuksia, jotka heijastuvat tuotteiden myyntihin-

toihin. Vaikka kuluttajat kokevat vastuullisuusnäkökulman tärkeäksi, eivät lähes-

kään kaikki ole valmiita maksamaan lisähintaa yrityksen ponnisteluista vastuulli-

suuden eteen. Tämä asia on hieman ristiriitainen ja kuluttajien maksuhaluttomuu-

desta johtuen yhteiskuntavastuuseen panostaminen ja siitä johtuva tuotteiden hin-

tojen korottuminen voidaan nähdä haittana. Toisaalta ostohaluttomuus voi johtua 

myös siitä, että vastuullisesti tuotettu tuote tai palvelu ei muutoin täytä kuluttajan 

asettamia laatuvaatimuksia. (Székely & Knirsch, 2005) 

 

2.1.6 Raportointi ja mittaaminen  
 

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna yhteiskuntavastuuraportointi on lisääntynyt sel-

västi viimeisten vuosien aikana. Valtaosa erityisesti suurista yrityksistä julkaisee 

vuosittain yhteiskuntavastuuraportin tai osoittaa vuosikertomuksestaan huomatta-

van osan vastuullisten tekojen kuvaamiseen keskittyen yrityksen ympäristö- ja 

henkilöstötietoihin. (Barnea & Rubin, 2010; KHT-yhdistys 2008, 5; KPMG, 2013) 

KPMG:n (2013) kansainväliseen tutkimukseen vuonna 2013 osallistuneista  4100 

yrityksestä 71 % julkaisi yhteiskuntavastuun raportin, kun vastaava luku vuonna 
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2011 oli  64 %.  Maailman 250 suurimmasta yrityksestä 93 % raportoi yhteiskunta-

vastuustaan. Tutkimuksen mukaan 81 % Suomen sadasta suurimmasta yritykses-

tä julkaisi yhteiskuntavastuuraportin vuodelta 2013.  

 

Yhteiskuntavastuuraportin ja vuosikertomuksen lisäksi yrityksen ympäristöön ja 

henkilöstöön liittyviä tietoja julkaistaan myös muissa yrityksen kertomuksissa ja 

raporteissa tai niiden osissa, kuten toimintakertomuksessa, henkilöstöraporteissa 

ja ympäristöraporteissa. Suomessa yhteiskuntavastuun raportointi perustuu sekä 

lakisääteisyyteen että vapaaehtoisuuteen. Kirjanpitolain (KPL 1336/1997) mukaan 

hallituksen toimintakertomuksessa on julkaistava olennaisia ympäristö- ja henki-

löstötietoja. Sen sijaan yhteiskuntavastuuraportit ovat organisaatioille ja yrityksille 

vapaaehtoisia. Raportin julkaiseminen on yritykselle strateginen päätös siinä mis-

sä yhteiskuntavastuun toteuttamisen voidaan katsoa olevan muutoinkin. Vapaaeh-

toisilla raporteilla pyritään tyydyttämään sidosryhmien tiedontarvetta tarjoten sijoit-

tajille ja muille sidosryhmille lakisääteisen minimivelvollisuuden ylittävää taloudel-

lista, sosiaalista sekä ympäristöön liittyvää tietoa. (KHT-yhdistys, 2008, 5-7; Niska-

la et al., 2009, 87) Yrityksen hallinnollisessa päätöksenteossa yhteiskuntavastuu-

raporteilla on todettu olevan verrattain vähäinen vaikutus (Knox & Maklan, 2004). 

 

Vapaaehtoinen raportointi perustuu yleensä kansainvälisiin raportointiohjeisiin, 

jotka on kehitetty edistämään ja yhdenmukaistamaan yritysten vapaaehtoista ra-

portointia. Raportointiohjeista tärkeimpänä pidetään yleisesti Global Reporting Ini-

tiativen (jatkossa GRI) kehittämää viitekehystä. GRI-viitekehyksen käyttö on yleis-

tynyt viime vuosina sekä Suomessa että kansainvälisesti. (KHT-yhdistys, 2008, 7-

12) KPMG:n (2013) kansainväliseen tutkimukseen vuonna 2013 osallistuneista 

yrityksistä 78 % perusti yhteiskuntavastuuraporttinsa GRI:n ohjeistoon.  GRI-

ohjeisto on kehitetty yhteistyössä usean sidosryhmän edustajan asiantuntijan 

kanssa ja ohjeiston tarkoitus on auttaa yritystä tuottamaan uskottava ja luotettava 

yhteiskuntavastuuraportti (Christofi et al., 2012). GRI tuottaa viitekehyksen, joka 

määrittää indikaattorit ja periaatteet, joiden mukaan yritys voi mitata ja raportoida 

toimintansa taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia (GRI, 2013, 5-22) . 
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Myös tämän tutkimuksen finanssiryhmä, johon kohdeyhteisö kuuluu, raportoi yh-

teiskuntavastuusta GRI:n ohjeiston mukaisesti.  

 

Kaiken kaikkiaan yrityksillä on suuri paine mitata ja  raportoida yritystoiminnan 

muitakin osa-alueita kuin taloudellista suoriutumista (Hubbard, 2009). Sidosryhmi-

en tiedontarpeeseen vastaamisen lisäksi yhteiskuntavastuuraportin tuottamisesta 

voi olla yritykselle muutakin hyötyä. Raportoinnin kehittäminen on yksi tapa lähes-

tyä yhteiskuntavastuuta ja sen toteuttamista yrityksessä. Adamsin ja McNicholasin 

(2007) artikkelissa tutkimuksen kohdeyritykselle saatiin toimintatutkimuksen avulla 

aikaan yrityksen ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti. Projektin tuloksena vas-

tuullisuusnäkökulmat implementoitiin aiempaa selvemmin yrityksen toimintoihin ja 

raportin kehittämisen jälkeen vastuullisuus huomioitiin organisaation suunnittelu-

prosesseissa ja päätöksenteossa. Lisäksi  raportin kehittämisprosessi lisäsi orga-

nisaation osastojen tietämystä sekä omasta että muiden osastojen osaamisesta.  

 

Yhteiskuntavastuuraportoinnilla yritys voi hakea toiminnalleen myös oikeutusta 

siinä missä yhteiskuntavastuun toteuttamisella muutoinkin. O’Dwyer (2002) tutkii 

irlantilaisten yritysjohtajien näkemyksiä organisaatioiden vastuullisuusviestimises-

tä. Valtaosa johtajista toteaa yhteiskuntavastuuta käsittelevien raporttien tuottami-

sen päämotiiviksi organisaation legitimiteetin eli toiminnan oikeutuksen lisäämisen.  

Tutkimuksessa osa johtajista kuitenkin kokee raportoinnin epätarkoituksenmukai-

sena oikeutuksen tavoitteluun, johtuen toimintaympäristön skeptisestä suhtautu-

misesta erityisesti ympäristöraportteihin. Tulee kuitenkin huomata, että tutkimuk-

sessa havaittu skeptisyys saattoi johtua julkisuudessa esiin nousseista yritysskan-

daaleista ja väärinkäytöksistä tutkimushetkellä. O’Dwyer (2002) huomauttaa, että 

samaan aikaan Australiassa toteutetussa vastaavassa tutkimuksessa yritysjohto 

koki positiivisen yhteyden raportoinnin ja oikeutuksen ylläpidon välillä. Voi siis olla, 

että negatiiviset ajatukset raportointia kohtaan ovatkin maahan tai kulttuuriin si-

donnaisia.  

 

Raportoinnin yhteneväisyyden, avoimuuden ja vertailtavuuden takaamiseksi kehi-

tetyistä viitekehyksistä ja ohjeistoista huolimatta koetaan, että yhteiskuntavastuu-
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raportointi ei ole riittävän standardoitua. Raportteja on jopa haastava vertailla kes-

kenään (Székely & Knirsch, 2005).  Norman ja MacDonald (2004) kritisoivat artik-

kelissaan Triple Bottom Line- eli kolmijakoistaraportointia, jonka tulisi huomioida 

niin taloudellinen, sosiaalinen kuin ympäristövastuukin. Vaikka yritys tuottaa yh-

teiskuntavastuuraportteja, ei se välttämättä tarkoita, että yritys toimii vastuullisesti. 

Raportti ei ole tae yrityksen sitoutuneisuudesta vastuullisiin tekoihin tai raportissa 

esitettyihin periaatteisiin. Tutkijoiden mukaan yhteiskuntavastuuraportoinnin termi 

voi olla harhaanjohtava. Myös Christofi et al. (2012) toteavat, että mikäli viiteke-

hysten standardointia  ei lisätä, Triple Bottom Line-raportit eivät täytä tarkoitus-

taan. Ja vaikka standardointia lisättäisiin, toinen ongelma nousee siitä, että niiden 

noudattamista ei valvota riittävästi. Mähönen (2013) ehdottaa, että GRI- raportoin-

timuodosta voitaisiin tehdä eurooppalaisia yrityksiä velvoittava, samaan tapaan 

kuin Euroopan unioni otti IAS-asetuksella aktiivisen roolin kansainvälisten tilinpää-

tösstandardien globaalin sovellettavuuden vahvistamiseksi. Pakolliselle raportille 

voitaisiin säätää myös varmennusvelvollisuus sen luotettavuuden varmistamiseksi.  

Christmann ja Taylor (2006) toteavat tutkimuksessaan, että valvonnan puuttumi-

sen vuoksi yhteiskuntavastuuseen liittyvät kansainväliset sertifikaatit eivät takaa 

yrityksen sitoutumista yhteiskuntavastuussa tietyn tason noudattamiseen. Tutkijoi-

den mukaan yritysten vastuullisuuteen ja standardien noudattamiseen vaikuttavat 

sen sijaan yrityksen asiakkaat ja heidän mieltymyksensä, asiakasseuranta ja asi-

akkailta odotettavat sanktiot vastuuttomasta toiminnasta.   

 

Edellä esitetystä kritiikistä huolimatta yritykset käyttävät huomattavia resursseja 

yhteiskuntavastuuraporttien tuottamiseen ja siihen liittyen vastuullisen liiketoimin-

nan mittariston kehittämiseen. Sidosryhmävuoropuhelua voidaan käyttää apuna 

kehitettäessä yrityksen toimintaa ja vastuullisuutta kuvaavia mittareita, sillä sitä 

kautta saadaan selville, mitä sidosryhmät pitävät tärkeänä (Kaptein & Van Tulder, 

2003). Székely ja Knirsch (2005) tutkivat saksalaisten yritysten käyttämiä mittarei-

ta vuoden 2003 ja 2004 yhteiskuntavastuuraporteissa. Tutkimuksessa on mukana 

muun muassa kolme finanssialan organisaatiota. Finanssialan organisaatiot käyt-

tävät taloudellisen vastuun mittareina arvoja, kuten nettotulo, tulos/osake, tulove-

ron määrä sekä kulttuuriin ja yhteiskuntaan käytetyt varat. Ympäristövastuuta ku-
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vaavat energian ja veden kulutus, jäteveden määrä, hiilidioksidipäästöt, paperin 

käyttö, jätteiden määrä, työmatkat, kierrätys, työntekijöiden osuus ympäristöllises-

sä johtamisessa ja panos-tuotos-tasapaino. Sosiaalista vastuuta finanssialan yri-

tyksissä mittaavat työntekijöiden kokonaismäärä, työssäoloaika vuosissa, mikro-

luotot, koulutuksessa olevien työntekijöiden määrä, keskimääräinen osallistuminen 

kehittämishankkeisiin päivissä mitattuna, työntekijöiden vaihtuvuus prosenteissa 

mitattuna ja naistyöntekijöiden osuus johtotehtävissä. Mittareiden käytössä havai-

taan vaihtelevuutta organisaatioiden välillä. 

 

2.1.7 Pankkisektorin yhteiskuntavastuun erityispiirteet 
 

Pankkitoiminta on tiukasti säänneltyä, mikä puolestaan johtaa siihen, että pankki-

en on vähintäänkin hankalaa toimia täysin mielivaltaisesti. Pankkien on toiminnas-

saan huomioitava sidosryhmien tarpeet ja noudatettava samalla suurta määrää 

erilaisia lakeja ja säännöksiä. Pankkien ympäristövastuuta käsittelevässä tutki-

muksessa todetaan pankkien pyrkivän muiden toimialojen tavoin vähentämään 

toimintansa ympäristövaikutuksia huomioiden toimintansa fyysiset, aineettomat ja 

taloudelliset materiaalivirrat. (Lundgren & Catasús, 2000) 

 

Fyysisten materiaalivirtojen osalta tavanomaista on muun muassa käyttää 

ISO14001-sertifioituja tavarantoimittajia ja huomioida kierrätys- ja energiankulu-

tusasiat. Toimenpiteet johtavat energian ja materiaalien kulutuksen vähenemi-

seen, mikä puolestaan voi johtaa säästöihin. Toimenpiteet hyödyttävät pankkeja 

taloudellisesti, parantavat ympäristön hyvinvointia ja ovat sidosryhmien silmissä 

positiivisia valintoja. Usein puhutaankin win-win -tilanteista. Muutoinkin pankit ko-

rostavat vihreitä arvoja työntekijöilleen ja asiakkailleen viestinnässään ja osa lah-

joittaa rahaa hyvään tarkoitukseen, kuten WWF:lle. Nämä toimenpiteet liittyvät 

aineettomiin materiaalivirtoihin eli esimerkiksi ympäristöasioista tiedottamiseen. 

Lisäksi asiakastapaamisissa pankkihenkilöstön jopa odotetaan keskustelevan ym-

päristöseikoista esimerkiksi sijoitusasioissa. Taloudelliset materiaalivirrat puoles-

taan liittyvät pankin ydintoimintaan. Pankkien tuotevalikoimaan onkin tullut ympä-

ristövastuullisia tuotteita. Osa pankeista myös huomioi rahoituksen myöntämises-
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sä, että rahoituksenhakija toimii vastuullisesti eikä sen toiminta esimerkiksi saastu-

ta ympäristöä. Lisäksi jo laki velvoittaa, että pankit eivät saa hyväksyä rahanpesua 

tai osaltaan helpottaa tai sallia lain vastaista toimintaa. (Lundgren & Catasús, 

2000) 

 

Pankit ovat asiantuntijaorganisaatioita, joissa henkilöstön osaaminen ja hyvä pal-

velu korostuvat. Pankin sosiaaliseen vastuuseen kuuluukin henkilöstön hyvinvoin-

nin ja osaamistason kehittäminen. Pankit ovat perinteisesti paikallisesti merkittäviä 

toimijoita. Suomessa pankit on nähty myös merkittävinä työllistäjinä tarjoten vaki-

tuisia työpaikkoja. Asiointikanavien kehittymisen, fuusioiden ja lukuisten muiden 

syiden vuoksi pankit kuitenkin tarjoavat nykyisin enemmän määräaikaisia työsuh-

teita ja osa pankeista on joutunut irtisanomaan työntekijöitään. Pankkitoiminnan 

murros tuokin merkittäviä haasteita sosiaaliseen vastuuseen henkilöstön silmissä.  

Pankin sosiaaliseen vastuuseen kuuluu myös omistajien huomioiminen päätök-

senteossa ja pankkien osallistuminen yhteiskunnan toimintoihin sekä yhteistyö eri 

sidosryhmien kanssa. (Koivuporras, 2008, 129-131) 

 

Pankkien taloudellinen vastuu Suomessa on vahvalla tasolla. Taloudellinen vastuu 

koostuu pääosin samoista asioista kuin muilla toimialoilla. Tärkeimmiksi seikoiksi 

nousevat kannattavuus, vakavaraisuus, kilpailukyky, omistajien tuotto-odotuksiin 

vastaaminen, tuloverot, palkat ja yhteiskunnan taloudellinen hyvinvoinnin tuottami-

nen. Taloudellinen vastuu onkin merkittävä osa nykyistä pankkitoimintaa. Pank-

kisektorin erityispiirteinä taloudellisen vastuun osalta voidaan pitää asiakkaan 

maksukyvyn ja taloudellisen tilanteen luotettavaa analysointia, rahoitus- ja sijoitus-

toimintaa sekä taloudellisten tunnuslukujen ja niistä erityisesti vakavaraisuuden 

säilyttämistä hyväksyttävällä tasolla. (Koivuporras, 2008, 125-127)  

 

Asiakkaiden sitoutumisen aste pankkiinsa on laskussa ja nykyisin pankkeja kilpai-

lutetaan kuten muitakin yrityksiä. Pankeilta odotetaan yhä enemmän toimenpiteitä 

asiakkaiden pitämiseksi tyytyväisinä.  (Koivuporras, 2008, 127-128) Vähittäispank-

kitoimintaan syventyvässä tutkimuksessa todetaan, että yhteiskuntavastuulla on 

todettu olevan merkittävän voimakas ja positiivinen yhteys asiakasuskollisuuteen 
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pankkisektorilla. Kestävään kilpailuetuun pyrittäessä uskollisen asiakaskunnan 

rakentaminen on tärkeä edellytys. Toimet, jotka johtavat asiakasuskollisuuteen, 

vaihtelevat hieman toimialoittain. Toimialana pankkisektorille on ominaista aineet-

tomuus ja monimutkaisuus. Aineettomuus tuo toiminnan arviointiin omia haastei-

taan, sillä esimerkiksi tuotteiden laatua ei voi arvioida samoin kuin toimialalla, jolla 

tuotteet ovat konkreettisia. Keskeisenä kilpailullisena kykynä pidetään palvelunlaa-

tua, joka lujittaa pankin palveluominaisuuksia. Asiakkaiden näkemykset pankin 

yhteiskuntavastuullisuudesta ovat tärkeässä asemassa, sillä niillä on vaikutusta 

suoraan pankin palvelun arviointiin. Jotta pankki pystyy luomaan uskollisen asia-

kaskunnan, tulee sekä palvelunlaadun että yhteiskuntavastuun olla hyvällä tasolla. 

(Mandhachitara & Poolthong, 2011) 

 

Kuten muillakin toimialoilla, myös pankkisektorilla asiakkaat suhtautuvat todennä-

köisemmin positiivisesti organisaatioihin, jotka toimivat yhteiskuntavastuullisesti 

kuin niihin, jotka toimivat vastuuttomasti (McDonald & Rundle-Thiele, 2008). 

Mandhachitaran ja Poolthongin (2011) tutkimus osoittaa yhteiskuntavastuun vai-

kuttavan positiivisesti asiakasuskollisuuteen ja palvelun arviointiin pankkitoimialal-

la. McDonald ja Rundle-Thiele (2008) kuitenkin esittävät, että asiakastyytyväisyyt-

tä mitattaessa pankkisektorilla ei ole muiden toimialojen tavoin selvää, onko yh-

teiskuntavastuulla positiivista vaikutusta asiakastyytyväisyyteen. Muita vaikutuksia 

yhteiskuntavastuulla voi olla pankkisektorillakin. Yhteiskuntavastuutekoja selvem-

min pankkialalla asiakastyytyväisyyttä parantavat teot, jotka hyödyttävät suoraan 

asiakasta. (McDonald & Rundle-Thiele, 2008). Manrain ja Manrain (2007) tutki-

muksen mukaan pankkien asiakkaat kokevat seuraavat asiat ensisijaisen tärkeiksi 

asiakastyytyväisyyden kannalta; Henkilöstöön liittyvät seikat (henkilöstön asenteet 

ja käytös, valitusten käsittely ja henkilöstön ulkoinen olemus), taloudelliset seikat 

(korkotuotot ja korkomenot), konttorin ympäristöön liittyvät seikat (ilmapiiri) ja käy-

tännöllisyyteen liittyvät seikat (automaatit ja konttoreiden aukioloajat).  Koivupor-

taan (2008, 128) mukaan pankkien teettämissä tutkimuksissa ilmenee, että asiak-

kaat pitävät luotettavuutta pankkien tärkeimpänä ominaisuutena.  
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2.2 Osuustoiminta 
 

On totuttu ajattelemaan, että osuustoiminnallinen organisaatio eroaa keskeisesti 

muita yritysmuotoja edustavista organisaatioista jo tarkoituksensa perusteella. Uu-

si osuuskuntalaki (421/2013) astui voimaan 1.1.2014. Vahteran (2013) mukaan 

uusi osuuskuntalaki ja sääntelyn yhtenäistäminen on periaatteessa tehnyt eri yh-

teisömuodot hyvin paljon toistensa kaltaisiksi korostaen erityisesti osuuskunnan ja 

osakeyhtiön yhdenmukaisuutta.  Osuuskuntalain (421/2013) 1 luvun 5 §:n mukaan 

osuuskunnan toiminnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon 

tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväk-

seen osuuskunnan tarjoamia palveluita taikka palveluita, jotka osuuskunta järjes-

tää tytäryhteisönsä avulla tai muulla tavalla. Pykälässä todetaan, että osuuskunta 

voi säännöissään määrätä toiminnan tarkoituksesta toisin. Vahtera (2013) toteaa, 

että osuuskuntien toiminta rakentuu laajalti samankaltaiselle ideologiselle ajattelu-

tavalle kuin osakeyhtiöissä, mutta tavat hyödyttää omistajia ovat vain monimuotoi-

semmat kuin osakeyhtiössä, joiden toiminnan tarkoitus rakentuu yleisesti puhtaasti 

voiton tuottamiselle. 

 

Kansainvälinen osuustoimintaliitto, International Co-operative Alliance (jatkossa 

ICA) määrittelee osuustoiminnallisen yrityksen eli osuuskunnan seuraavasti: 

”Osuuskunta on itsenäinen henkilöyhteisö, johon jäsenet liittyvät vapaaehtoisesti 

toteuttaakseen yhteisesti omistamansa ja demokraattisesti hallitsemansa yrityksen 

avulla taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeitaan ja tavoitteitaan.”  (Osuus-

toiminnan neuvottelukunta, 2005, 5) Määritelmä ei korosta  vain taloudellisten tar-

peiden tavoittelua vaan nostaa sen rinnalle myös jäsenten sosiaaliset sekä kulttuu-

riset tavoitteet. Määritelmä tuo lisäksi esiin ajatuksen osuustoiminnan vapaaehtoi-

suudesta ja yhdessä toimimisesta.  

 

Osuustoiminnalla voidaan ajatella olevan kaksoisluonne. Osuuskunta on liiketa-

loudellinen, mutta myös jäsentensä hyvinvointia tavoitteleva yhteisö. Osuuskun-

nan yhteisölliset ja sosiaaliset tavoitteet ovat tavoitteita, joita puhtaasti liiketalou-
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dellisella yrityksellä ei välttämättä ole. Yhteiskunnallisten tavoitteiden edistäminen 

on siten sisäänrakennettu osuustoimintaan. Osuuskunnilla voi olla merkittävä 

joukko sidosryhmiä ja laaja omistajuuspohja, joiden hyvinvointia osuuskunta voi 

edistää erilaisin keinoin. Paikallisen toiminnan edistäminen ja paikallisen toimin-

taympäristön kehittäminen ovat ominaista osuuskunnista erityisesti osuuskaupoille 

ja –pankeille sekä keskinäisille yhtiöille. Syy paikallisen toiminnan kehittämiseen 

on ensinnäkin se, että liiketaloudellisesti menestyvä alue tarjoaa mahdollisuudet 

myös osuuskunnan menestymiselle. Toisaalta panostamalla toimintaympäristöön-

sä osuuskunnat pystyvät samanaikaisesti vaikuttamaan myös asiakasomistajiensa 

hyvinvointiin sekä hyvään asuinympäristöön. (Troberg, 2014, 15-17)  

 

2.2.1 Osuustoiminnan arvoperusta yhteiskuntavastuun rakentajana 
 

Osuustoiminta-aate on peräisin 1800-luvulta ja ensimmäiset osuustoiminnalliset 

järjestöt vahvistuivat ja vakiintuivat 1840-luvulla Euroopassa. Osuuskunnat perus-

tettiin parantamaan käytännön keinoin puutteellisia elinoloja ja torjumaan taloudel-

lisia sekä yhteiskunnallisia epäkohtia, kuten työttömyyttä, velkaantumista ja köy-

hyyttä. (Laurinkari, 2004, 14) Osuustoiminnan perustan ja ensimmäiset osuustoi-

minnan periaatteet loi vuonna 1844 Englannissa Rochdale Equitable Pioneers’ 

Society. Myöhemmin osuustoiminnan periaatteet määritti Kansainvälinen osuus-

toimintaliitto ICA. (Laurinkari, 2004, 14; Skurnik, 2002) Osuustoiminnallisten yritys-

ten rakenteessa ja niiden toimintaa ohjaavissa säännöissä on maiden välillä suuria 

eroja, mutta yhteinen arvoperusta rakentuu ICA:n vahvistamien arvojen ja periaat-

teiden ympärille (Skurnik, 2002).  

 

Osuustoiminnallisten yritysten riippuvuutta osuustoiminnan periaatteista käsitel-

lään suhteellisesti harvoin taloustieteellisessä kirjallisuudessa johtuen todennäköi-

sesti siitä, että osuuskunnilla ei ole lain tuomaa velvoitetta toimia periaatteiden 

mukaisesti. Lainsäädäntö ja taloustieteellinen kirjoittelu kattaa yleisesti omistajuut-

ta ja yrityksen demokraattisista ohjausta koskevia seikkoja, mutta ei pureudu yksi-

tyiskohtaisesti muihin osuustoiminnalle tyypillisiin ominaisuuksiin. Tästä huolimatta 

osuuskuntamuotoisen yrityksen selviytymisessä, menestymisessä ja kilpailukyvyn 
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saavuttamisessa keskeistä on, että yritys toimii osuustoiminnan periaatteiden mu-

kaisesti. (Novkovic, 2008)  

 

Osuustoiminta rakentuu seuraaville Kansainvälisen osuustoimintaliitto ICA:n mää-

rittämille sosiaalisille arvoille; Omatoimisuus ja omavastuisuus, demokratia, tasa-

arvo, oikeudenmukaisuus sekä solidaarisuus. Lisäksi toiminnan taustalla ovat eet-

tiset arvot; Rehellisyys, avoimuus, yhteiskunnallinen vastuu ja muista välittäminen. 

(Skurnik, 2002) Kysymys siitä, toimiiko osuuskunta yhteiskuntavastuullisesti, on 

periaatteessa ratkaistavissa selvittämällä, toimiiko yritys osuustoiminnan arvojen 

mukaisesti. Tuleehan yhteiskuntavastuullisuus suoraan toiminnan eettisistä arvois-

ta. Jussila et al. (2007) toteavat, että osuustoiminnallisen yrityksen oletetaan toi-

mivan yhteiskuntavastuullisesti ja sen yhteiskuntavastuun ydin on paikallisessa 

vastuullisuudessa. Osuuskunnat toteuttavat paikallista vastuullisuutta muistakin 

kuin epäitsekkäistä  ja arvoihin perustuvista syistä. Sen lisäksi, että osuuskunta 

pyrkii kehittämään paikallista toimintaympäristöään, on se myös riippuvainen siitä. 

Kun paikallisten omistajien elintaso ja -ympäristö on hyvä, parantaa se osuuskun-

nan mahdollisuuksia menestyä (Jussila et al., 2007).  

 

Organisaatio pystyy toteuttamaan osuustoiminnan arvoja käytännössä noudattaen 

Kansainvälinen osuustoimintaliitto ICA:n viimeksi Manchesterin kongressissa 

vuonna 1995 vahvistamaa osuustoiminnan seitsemää periaatetta. (Laurinkari, 

2004, 56; Oczkowski et al., 2013) Periaatteet ilmenevät liitteessä 1. Periaatteet 

ovat muuttuneet aikojen saatossa, mutta kolme ensimmäistä periaatetta ovat ol-

leet mukana melko muuttumattomina jo vuodesta 1937 alkaen. Nämä periaatteet 

koskevat jäsenyyden avoimuutta, demokraattista hallintoa sekä pääoman hallin-

taa. Niiden ydin on korostaa organisaation tarkoitusta palvella jäseniään voiton 

maksimoinnin sijaan. (Oczkowski et al., 2013) 

 

Osuustoiminnan periaatteiden soveltaminen ja vahvistaminen osuuskunnan toi-

minnassa tarkoittaa myös yhteiskuntavastuun edistämistä. Osuustoiminta ja yh-

teiskuntavastuu ovat peräisin samoista lähteistä ja yhteiskuntavastuun konsepti 

onkin luontainen osuustoiminnallisille yrityksille. Osuustoiminnan periaatteista eri-
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tyisesti viides, kuudes ja seitsemäs periaate muistuttavat nimenomaisesti yhteis-

kuntavastuuseen liittyvistä seikoista. Periaatteet käsittelevät koulutusta, oppimista 

ja viestintää, osuuskuntien keskinäistä yhteistyötä sekä vastuuta toimintaympäris-

töstä. (Carrasco, 2007) Kaiken kaikkiaan periaatteet luovat yleisen lähtöasetelman 

ja motiivit osuustoiminnallisten yritysten toiminnan perustaksi (Skurnik, 2002). 

 

Organisaation sisäiset ja ulkoiset paineet sekä osuuskunnan luonne ja tyyppi vai-

kuttavat siihen, kuinka vahvasti periaatteita noudatetaan osuuskuntien toiminnas-

sa. Yleisesti ottaen periaatteet ja niiden noudattaminen ovat tärkeämmässä ase-

massa pienemmissä paikallisissa osuuskunnissa kuin suurissa kansallisissa liike-

toimintaan keskittyvissä osuuskunnissa. Lisäksi osuuskunnan hallituksen mielen-

kiinto periaatteiden noudattamiseen on keskeisessä asemassa. (Oczkowski et al., 

2013) 

 

Davis ja Worthington (1993) tutkivat osuustoiminnan periaatteiden näkymistä 

osuustoiminnallisessa pankissa Iso-Britanniassa. Tutkijat korostavat, että periaat-

teista tulee todellisia vasta kun ne voidaan huomata organisaation käytännön toi-

missa kirjoitettujen tai ilmoitettujen tekojen sijaan. Tutkimuksessa käy ilmi, että ei 

ole selvää, heijastuvatko osuustoiminnan periaatteet tutkittavan organisaation eet-

tisiin periaatteisiin vai soveltuvatko organisaation eettiset periaatteet sattumalta 

osuustoiminnan periaatteisiin. Tutkimuksessa pankki muun muassa pyrkii erottau-

tumaan kilpailijoistaan huolehtivalla ja asiakaslähtöisellä palvelulla ja helpottamalla 

asiakkaiden pankkiasioiden hoitoa tarjoten uusia keinoja pankkiasiointiin. (Davis ja 

Worthington, 1993) Nykyisin kyseiset toimenpiteet ovat varmaankin kaikkien pank-

kien pyrkimyksenä, joten ei voida ajatella tekojen kumpuavan lähtökohtaisesti 

osuustoiminnan periaatteista.  

 

2.2.2 Osuustoiminta finanssisektorilla 
 

Osuustoiminta finanssisektorilla on maailmanlaajuista. Alun perin osuustoiminnal-

liset pankit ovat keskittyneet tarjoamaan yksinkertaisia säästämis- ja rahoituspal-

veluita taloudellisesti heikompiosaisille. Nykyisin osuustoiminnalliset pankit kilpai-
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levat finanssisektorilla muiden pankkien tavoin laajalla tuote- ja palveluvalikoimalla 

palvellen laajoja asiakasryhmiä. Osuustoiminnallisten pankkien toimintaa säänte-

lee lainsäädännön lisäksi yhteisön sisäinen sääntely. (Guinnane, 2001; Ward & 

McKillop, 2005)  

 

Alun perin osuustoiminnalliset pankit olivat pieniä ja epävirallisia instituutioita. Yh-

tenä tärkeimmistä seikoista osuuskuntamuotoisten pankkien menestymisen taus-

talla pidetään niiden pääsyä paikalliseen tietoon. Kun tiedon epäsymmetrisyyden 

riskiä ei ollut, ja pankki tunsi rahoituksenhakijan taustat, pystyi se rahoittamaan 

myös sellaisia toimijoita, joita sijoittajaomisteiset pankit eivät rahoittaneet. Sen ei 

myöskään tarvinnut kerätä rahoituksenhakijasta tietoa käyttäen kalliita menetelmiä 

selvittääkseen, peitteleekö hakija tietoja, jotka vaikuttaisivat rahoituksen myöntä-

miseen. (Guinnane, 2001) Tämä vuosisadan takainen menestyksen avain on ole-

tettavasti siirtynyt taka-alalle osuustoiminnallisissa pankeissa pankkitoimintaa kos-

kettavan sääntelyn lisäännyttyä ja osuustoiminnallisten pankkiorganisaatioiden 

kasvettua. Osuuskunnat ovat yhä paikallisesti merkittäviä (esim. Jussila et al. 

2007), mutta on epätodennäköistä, että osuustoiminnalliset pankit olisivat muita 

pankkeja paremmin perillä paikallisen rahoituksenhakijan taustoista vain osuus-

toiminnallisen luonteensa vuoksi.  

 

Osuustoiminnalliset finanssialan organisaatiot erottautuvat muista toimijoista en-

nen kaikkea demokraattisuudellaan ja jäsentensä aktiivisella osallistumisella. Silti 

niiden liiketoiminta on tehokasta siinä missä sijoittajaomisteisten organisaatioiden-

kin. Osuustoiminnalliset finanssialan organisaatiot ovatkin taloudellisia yhteisöjä ja 

heidän on toiminnassaan huomioitava taloudellisen ympäristön luomat realiteetit. 

Joskus realiteetit ovat jopa ristiriidassa osuustoiminnallisten arvojen ja periaattei-

den kanssa. Menestyäkseen osuustoiminnallisen yrityksen on kuitenkin kyettävä 

huomioimaan toimintansa molemmat roolit, sekä taloudellinen että yhteisöllinen, 

kumpaakaan unohtamatta. (McKillop, 2005)  

 

Osuuskuntien toiminnassa heijastuu vastuullisuuden ja varovaisuuden periaate, 

johon Trobergin (2014, 33) mukaan liittyy etujen tuottaminen jäsenistölle pitkäjän-



48 

 

 

 

teisesti sekä toiminnan harjoittaminen harkiten. Troberg (2014, 33) väittää, että 

Suomessa osuustoiminnallisten pankkien vastuullisuuden ja varovaisuuden peri-

aate näkyi finanssikriisin aikaan 1990-luvulla, jolloin osuustoiminnalliset pankit 

säästyivät parhaiten kriisin vaikutuksilta. Tutkijan mukaan osuustoiminnalliset pan-

kit tallettavat ylijäämänsä kollektiiviseen pääomaan, joka auttaa pankkia selviyty-

mään haastavina taloudellisina aikoina. Toisin kuin sijoittajavetoisten pankkien, 

osuustoiminnallisten pankkien ei ole tarvinnut maksimoida voittojaan eikä ottaa 

sen suhteen merkittäviä investointiriskejä, joten osuustoiminnalliset pankit ovat 

olleet vähemmän haavoittuvaisia.  Saksan (2007, 179-181) väitöskirjasta käy puo-

lestaan ilmi, että myös osuustoiminnallisia pankkeja ajautui muiden pankkien ta-

voin finanssikriisin aikaan kriittiseen tilaan, joskin tutkimuksessa tarkastelun alla 

oleva finanssiryhmä kykeni säilyttämään julkikuvansa suhteellisesti tarkasteltuna 

hyvänä. Merkittävimpiä syitä liiketaloudellisten epäonnistumisten taustalla olivat 

muun muassa juuri ryhmän perustehtävästä poikkeaminen ja osuustoiminnallisten 

arvojen ja periaatteiden unohtaminen. 

 

2.2.3 Jäsenten rooli 
 

Osuuskunnan keskeisiin tuntomerkkeihin lukeutuu se, että jäsenet omistavat 

osuuskunnan ja hallitsevat sitä. He sekä määräävät että ohjaavat organisaation 

tavoitteita. Jäsenomistajat ovat toimijoita ensisijaisesti henkilöinä eivätkä pääoman 

sijoittajina ja heidän yksityinen taloudellinen etunsa linkittyy kaikkien jäsenten yh-

teisen taloudellisen edun kanssa. Osuuskunnissa jäsenten omatoimisuus ja keski-

näinen tuki yhdistyvät ja jäsenet hallitsevat osuuskuntaa demokraattisesti jäsen ja 

ääni-periaatteen mukaisesti. Jäsenet eivät hyödy osuuskunnasta sijoittamansa 

pääoman suuruuden mukaan vaan hyöty muodostuu käyttämällä osuuskunnan 

palveluja.  (Laurinkari, 2004, 26, 37)  

 

Jäsenillä on kaksi roolia osuustoiminnallisessa organisaatiossa. Jäsenet voivat 

olla sekä omistajia että asiakkaita, tarkemmin määriteltynä kanta-asiakkaita. 

Osuuskunnassa jäsen voi edustaa myös muita sidosryhmiä, kuten työntekijöitä, 

mutta tavanomaista on ajatella jäsenellä olevan kaksoisrooli (Laurinkari, 2004, 37: 
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Nilsson, 2001). Jäsenomistajan intressinä on osuuskunnan menestyminen pitkällä 

aikavälillä ja kanta-asiakkaan roolissa jäsen odottaa saavansa muunlaista etuutta, 

kuten hyvää palvelua hyvään hintaan (Borgström, 2013). Erityisesti kuluttaja-

osuuskuntiin keskittyvässä tutkimuksessa Jussila et al. (2012) toteavat, että jäse-

net eivät välttämättä miellä itseään osuuskunnan omistajiksi vaan ”tavallisiksi asi-

akkaiksi”.  

 

Henkilökohtaisen omistajuuden voidaan ajatella jakautuvan taloudellisrationaali-

seen ja psykologiseen omistajuuteen, joiden ulottuvuudet kietoutuvat toisiinsa. 

Taloudellisrationaalinen omistajuus liittyy asiakkuuden kautta palveluiden ja tuot-

teiden käyttöön ja ostamiseen sekä asiakaspalautteen kaltaisiin seikkoihin. Hyötyä 

saavutetaan hintaetujen, bonuksien, vuotuisen ylijäämäpalautuksen sekä palvelui-

den ja tuotteiden laadun sekä saatavuuden kautta. Psykologinen omistajuus liittyy 

jäsenyyden kautta koettuun henkilökohtaiseen omistajuuden tunteeseen, joka tyy-

dyttää henkilökohtaisen vaikuttavuuden, omaidentiteetin sekä oman paikan tarvet-

ta. Keskeistä psykologisessa omistajuuden tarpeiden tyydyttämisessä on  jäsenen 

henkilökohtainen osallistuminen. (Jussila, 2007, 282-283)  

 

Omistajuus tuo jäsenelle oikeuksia. Ylintä päätäntävaltaa osuuskunnissa käyttää 

jäsenistä koostuva osuuskunnan kokous, joka voidaan kokonaan tai osittain korva-

ta jäsenten valitsemalla edustajistolla. Mikäli edustajistoa käytetään, siirretään sille 

yleensä kaikki osuuskunnan kokoukselle kuuluvat asiat, jolloin edustajisto on 

osuuskunnan ylin päättävä elin. Jäsenillä on oikeuksia osuuskunnassa vaikka 

edustajisto syrjäyttääkin osuuskunnan kokouksen. Tärkein oikeus on äänioikeus 

edustajistoa valittaessa. Edustajiston tärkein tehtävä puolestaan on merkittävistä 

resursseista päättäminen, kuten tilinpäätöksen vahvistaminen ja päätökset  ylijää-

män käyttämisestä, jäsenten taloudellisista panoksista eli osuusmaksuista ja 

osuuskunnan sääntöjen muuttamisesta. (Juutinen et al. 2006, 23-26) Osuuskun-

nan kokouksesta ja edustajistosta säädetään osuuskuntalain (421/2013) 5. luvus-

sa.  
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2.3 Sidosryhmäajattelu vastuullisen liiketoiminnan taustalla 
 

Siitä lähtien kun yrityksen yhteiskuntavastuusta on ryhdytty keskustelemaan, klas-

sisina ja tärkeinä on pidetty kysymyksiä ”kenelle yritys on vastuussa” ja ”kuinka 

pitkälle vastuu ulottuu”. (O’Riordan & Fairbrass, 2008; Vilanova, 2007; Wood, 

2010) Yhteiskuntavastuusta puhuttaessa onkin luonnollista puhua myös yrityksen 

sidosryhmistä. Sidosryhmäajattelu heijastaa parhaiten nykyistä käsitystä yrityksis-

tä osana yhteiskuntaa (Pedersen, 2006). Sidosryhmäajattelu on olennainen tapa 

lähestyä myös yhteiskuntavastuuta, sillä yrityksen yhteiskuntavastuuteot vaikutta-

vat sekä yrityksen toimintaan että yhteiskuntaan ja käytännössä myös yrityksen eri 

sidosryhmiin (Wood & Jones, 1995). Vaikutusten parempi ymmärtäminen ja hallit-

seminen vaatii tietoa kohteena olevien sidosryhmien näkemyksistä (Niskala et al., 

2009, 64). Kaikkien sidosryhmien näkemykset eivät ole yrityksen toiminnan kan-

nalta yhtä merkittäviä ja yritysten haasteena on päättää, mitkä sidosryhmät huo-

mioidaan yrityksen päätöksenteossa, ja mitkä sidosryhmät jätetään vähemmälle 

huomiolle (Carroll, 1991). 

 

Sidosryhmäajattelulla yrityksen toimintaa tarkasteltaessa tarkoitetaan tapaa hah-

mottaa yritystoiminta organisaation ja sen sidosryhmien intressien ja vuorovaiku-

tussuhteiden kautta.  Ajatellaan, että yrityksen sidosryhmien yhteistyö ja sidos-

ryhmien yritystoimintaan antamat panokset mahdollistavat yrityksen olemassaolon  

ja yritys voi selvitä pitkällä aikavälillä vain, jos se pystyy täyttämään keskeisten 

sidosryhmiensä tarpeet. Jotta yritys pystyy sidosryhmien tarpeet täyttämään, tulee 

sen olla selvillä sidosryhmiensä arvoista ja mielenkiinnonkohteista ja sen tulee 

kyetä huomioimaan ja tasapainottamaan nämä seikat omassa päätöksenteossaan 

kuvion 4 osoittamalla tavalla. (Niskala et al., 2009, 63)  
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Kuvio 4. Arvot ja odotukset päätöksenteossa (Niskala et al., 2009, 63) 

 

Lukuisat sidosryhmät asettavat odotuksia yrityksen toimintaan liittyen, kokevat yri-

tyksen toiminannan vaikutukset ja lisäksi arvioivat yrityksen toimintaa (Wood & 

Jones, 1995). Yrityksen tulee huomioida sen tärkeimpien sidosryhmien asema ja 

odotukset erilaisia yhteiskuntavastuutekoja pohdittaessa. (Sen & Bhattacharya, 

2001). Todennäköistä on, että sidosryhmien mielipiteet yrityksen yhteiskuntavas-

tuusta ja vastuullisuuteen johtavista toimenpiteistä vaihtelevat. Vaihtelevuus johtuu 

heidän omien intressien lisäksi myös yhteiskuntavastuutekoihin johtavien vastuun 

periaatteiden ymmärtämisestä ja hyväksynnästä sekä sidosryhmän suhteesta vas-

tuulliseen toimintaan. (Wood, 1991) 

 

Sidosryhmäajattelu ja -johtaminen on jokaisen taloudellisen organisaation taustal-

la, mutta erityisesti se yhdistetään useasti osuustoiminnallisiin organisaatioihin. 

Tämä johtuu siitä, että osuustoiminnan tarkoituksena on luoda hyvinvointia eri si-

dosryhmille omistajien lisäksi. Osuuskunnan liiketoiminta voidaan nähdä sopimuk-

sena, jonka tekeminen hyödyttää pitkällä aikavälillä sekä omistajia, asiakkaita, 

työntekijöitä, tavarantoimittajia kuin yhteisöäkin niin, että kaikki voittavat. (Jussila 

et al., 2007) Vaikkakin osuuskunnat pyrkivät taloudelliseen tehokkuuteen, sen tar-

koitus ei rajoitu omistajien saaman tuoton kasvattamiseen, kuten esimerkiksi osa-

keyhtiöissä. Mikäli osuuskunta saavuttaa voittoa, eli osuuskunnissa ylijäämää, pa-

Kannattava, pitkä-
kestoinen yritys-

toiminta ja lisäarvo 
omistajille 

Ekologisesti, sosi-
aalisesti ja eetti-
sesti vastuullinen 

toiminta 

Asiakkaiden tar-
peita vastaava 
laadukas tuote- 
ja palveluvali-
koima ja hyvä 
asiakaspalvelu 

Synergia 
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lautetaan se jäsenille siinä suhteessa kuin he käyttävät osuuskunnan palveluita. 

(Skurnik, 2002)  Osuustoiminnan arvoperustasta näkyy yhteiskuntavastuullisuus 

(Carrasco, 2007). Luonteva tapa lähestyä sekä osuustoimintaa että sen vastuulli-

suutta on sidosryhmäajattelun kautta.   

 

2.3.1 Keskustelu sidosryhmäajattelun ympärillä 
 

Sidosryhmien luoma paine on yksi monista syistä, miksi yritykset tekevät yhteis-

kuntavastuutekoja. Lisäksi sidosryhmät vaikuttavat siihen, millaisia vastuutekoja 

yritys toteuttaa. (Christmann & Taylor, 2006; Sharma & Henriques, 2005; Stevens 

et al., 2005). Mitä näkyvämpi yritys on sidosryhmille, sitä kiinnostuneempi se to-

dennäköisesti on yhteiskuntavastuutekojen suorittamisesta (Chiu & Sharfman, 

2011).  Toisaalta sidosryhmät ja erityisesti kuluttajat eivät arvosta yrityksen yhteis-

kuntavastuutoimia, mikäli tekoja tehdään ainoastaan sidosryhmien painostuksesta. 

Sen sijaan kuluttajat suhtautuvat positiivisesti yrityksen arvoihin pohjautuviin vas-

tuutekoihin, jotka ovat linjassa yrityksen strategian ja ydintoiminnan kanssa. (Ellen 

et al. 2006; Sen & Bhattacharya, 2001) Yrityksellä on siis monta seikkaa huomioi-

tavanaan lähestyessään kysymystä yhteiskuntavastuusta. Sidosryhmäajattelussa 

yritys tarkkailee toimintaansa yrityksen toiminnasta kiinnostuneiden sidosryhmien-

sä odotusten kautta (Hubbard, 2009). 

 

Sidosryhmien hyvinvoinnin huomioiminen yrityksen päätöksenteossa jakaa tutki-

joiden ja asiaan perehtyneiden mielipiteet kahtia. Toisten mielestä sidosryhmien 

hyvinvointi on tärkeää aineetonta omaisuutta yrityksille ja vaikuttaa positiivisesti 

yrityksen arvoon. Toisten mielestä taas sidosryhmien hyvinvointiin panostaminen 

on resurssien tuhlaamista. Väitetään, että taustalla saattaa viimekädessä piillä 

yrityksen johdon henkilökohtaisten taloudellisten ja sosiaalisten etuuksien tavoitte-

lu. (Jiao, 2010) Sidosryhmien hyvinvoinnin lisääminen yhteiskuntavastuutekojen 

kautta voi johtaa yrityksen omistajien välisiin ristiriitoihin. Ristiriitoja syntyy erityi-

sesti niissä tapauksissa, joissa yrityksen johto sijoittaa yhteiskuntavastuutekoihin 

tarpeettoman määrän yrityksen varoja tavoitellen itselleen hyötyä niin sanotun 

warm glow- efektin kautta eli henkilölle muodostuu henkilökohtaista etua hänen 
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toimiessaan esimiehenä vastuulliseksi todetussa yrityksessä. (Barnea & Rubin, 

2010)  

 

Freeman (1984) on tunnettu sidosryhmäajattelun ja –johtamisen kehittäjä, joka 

tarjoaa teoksessaan Strategic management: A stakeholder approach merkittäviä 

yhteyksiä yrityksen toiminnan ja sidosryhmien välille samoin kuin työkaluja kartoit-

tamaan sidosryhmäsuhteita ja niiden vaikutuksia. (Wood, 1991)  Teoksen kantava 

ajatus on, että mikäli yritys haluaa toimia tehokkaasti, täytyy sen huomioida toi-

minnassaan kaikki ja toisaalta vain ne ryhmät, joihin yrityksen toiminta voi vaikut-

taa ja jotka voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan. Yrityksen toiminnan tarkoitukses-

ta riippumatta menestynyt yritys hoitaa onnistuneesti sille tärkeitä sidosryhmäsuh-

teita. (Freeman, 1999) Sidosryhmäajattelussa ei tyydytä vain toteamaan, että yri-

tyksellä on sidosryhmiä, vaan ajatus sidosryhmistä viedään pidemmälle. Se näkee 

organisaation kokonaisuutena, jonka avulla lukuisat eri toimijat ja ryhmät saavutta-

vat useita, toisistaan poikkeavia tarkoituksia. (Donaldson & Preston, 1995) Sidos-

ryhmäajattelu on avain yrityksen ja yhteiskunnan rakenteiden ja ulottuvuuksien 

ymmärtämiseen (Wood & Jones, 1995).  

 

Yrityksen tehtävistä ja velvollisuuksista yhteiskunnasta on kiistelty vuosisatojen 

ajan. Sidosryhmien hyvinvoinnin huomioivaa sidosryhmäajattelua pidetään tar-

peettomana uusklassisen taloustieteen näkemysten kannattajien keskuudessa, 

jotka yhtyvät Friedmanin (1962,1970) omistaja-arvoajatteluun ja näkemykseen, 

että yrityksen ainoa tarkoitus yhteiskunnassa on saavuttaa voittoa ja lisätä siten 

tuottoarvoa omistajilleen. Friedmanin (1970) näkemyksen mukaan vain omistajan 

taloudellinen hyvinvointi on keskeistä, ja yrityksen johtajilla ei ole oikeutta käyttää 

omistajien rahoja yhteiskunnallisiin tarkoituksiin, mikäli niillä ei saavuteta tuottoa. 

Sidosryhmäajattelu kuitenkin huomioi, että yrityksen yhteiskuntavastuuteoilla on 

vaikutuksia omistajien lisäksi myös muihin sidosryhmiin ja nostaa sidosryhmät tar-

kasteltaviksi ja huomioitaviksi ryhmiksi omistajien rinnalle (Wood & Jones, 1995). 
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Kuvio 5. Omistaja-arvoajattelu osana sidosryhmäajattelua yrityksen yhteiskunta-

vastuussa (Mukaillen Falck & Heclich, 2007) 

 

Kuviossa 5 esitetään näkökulma, kuinka omistaja-arvoajattelun ja sidosryhmäajat-

telun voidaan ajatella suhteutuvan toisiinsa nähden huomioiden sekä omistajien 

että muiden sidosryhmien odotukset yrityksen yhteiskuntavastuussa.  Freeman et 

al. (2010, 11) toteavat, että keskeinen ero sidosryhmäajattelun ja omistaja-

arvoajattelun välillä on se tekijä, jonka avulla yritys menestyy. Omistaja-

arvoajattelussa yritys menestyy, jos se maksimoi voittonsa. Sidosryhmäajattelussa 

maksimoidakseen voittonsa yrityksen tulee luoda tuotteita ja palveluita, joita asiak-

kaat haluavat, tukea yrityksen toimintaan vaikuttavia yhteisöjä, muodostaa vankka 

suhde tavarantoimittajiinsa ja inspiroida työntekijöitään, jotka edustavat yrityksen 

missiota ja auttavat yritystä suoriutumaan paremmin. (Freeman et al., 2010, 11) 

Kuten kuviossa 5 esitetään, näkökulmien ei kuitenkaan tarvitse olla toisiaan täysin 

poissulkevia. Voidaan ajatella omistajien olevan yksi sidosryhmä, jonka odotukset 

liittyvät muun muassa yrityksen tuottoihin.  

 

2.3.2 Sidosryhmien tunnistaminen ja määrittäminen 
 

Tieteellisessä kirjoittelussa esiintyy erilaisia näkemyksiä siitä, ketä voidaan pitää 

yrityksen sidosryhmänä. Freeman ja Reed (1983) esittävät kaksi näkökulmaa si-

dosryhmien hahmottamiseksi. Laajasti määriteltynä sidosryhmät ovat mitä tahansa 

tunnistettavia ryhmiä tai yksilöitä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan, tai 

joihin yrityksen toiminnalla voi olla vaikutusta. Kapeammin määriteltynä sidosryh-

Yhteiskuntavastuu 

Omistaja-
arvoajattelu 

Sidosryhmä-
ajattelu 



55 

 

 

 

minä voidaan pitää vain niitä ryhmiä, joista yrityksen selviytyminen on riippuvai-

nen. (Freeman & Reed, 1983). Kuviossa 6 esitetään näkemys yrityksen mahdolli-

sista sidosryhmistä.  

  

 
 

Kuvio 6. Yrityksen sidosryhmät (Mukaillen Freeman et al., 2010, 24) 

 

Yleisesti ottaen sidosryhmänä voidaan Clarksonin (1995) mukaan pitää henkilöitä 

tai ryhmiä, joilla on, tai jotka väittävät heillä olevan omistajuussuhde, muu oikeus 

tai intressi yritykseen ja sen toimintaan. Oikeudet ja intressit yritystä kohtaan voi-

vat olla laillisia tai moraalisia, kollektiivisia tai yksilöllisiä. Jäsenet, joilla on yhtene-

vät odotukset ja oikeudet, voidaan jakaa kuuluvaksi samaan sidosryhmään. Car-

rollin (1991) mukaan sidosryhmä mielletään ryhmäksi henkilöitä, joilla on osuus, 

vaatimus tai kiinnostus yrityksen toiminnassa ja päätöksenteossa. Joskus osalli-

suus voi perustua lailliseen perusteeseen, kuten omistajien, työntekijöiden tai yri-

tyksen kanssa sopimussuhteessa olevien asiakkaiden tapauksessa. Toisaalta 

osallisuus voi perustua moraaliseen vaateeseen, kuten sidosryhmän  vaatiessa 

reilua kohtelua tai heidän mielipiteidensä huomioimista yrityksen prosesseissa ja 

päätöksenteossa.  
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Kuten edellä kuviossa 6, yksi tapa arvioida sidosryhmien tärkeyttä on jakaa sidos-

ryhmät ensi- ja toissijaisiin sidosryhmiin. Clarkson (1995) määrittää ensisijaisiksi 

sidosryhmiksi ne,  joiden kanssa yritys on läheisessä vuorovaikutussuhteessa, ja 

jotka ovat yritykselle toiminnan jatkuvuuden kannalta elintärkeitä. Toissijaiset si-

dosryhmät eivät ole elintärkeitä yritykselle, mutta voivat vaikuttaa yrityksen toimin-

taan tai yrityksen toiminnalla voi olla vaikutusta niihin. Yrityksen selviytyminen ja 

menestyminen on riippuvainen sen kyvystä luoda hyvinvointia, arvoa ja tyytyväi-

syyttä ensisijaisille sidosryhmille, kuten asiakkaille ja tavarantoimittajille.  

 

Myös Falck ja Heblich (2007) esittävät menetelmän, jolla vastata kysymykseen, 

mitkä sidosryhmät yrityksen tulee huomioida päätöksenteossaan ja minkä sidos-

ryhmän odotuksiin yrityksen kannattaa vastata. Vastuutekoja harkitessa on järke-

vää analysoida teoista seuraavat mahdollisuudet ja uhat. Päätösten tekemistä voi 

auttaa kustannus-hyötyanalyysi laskemalla odotettu nettonykyarvo tulevista kas-

savirroista. Kun teon kannattavuus on arvioitu, tulee selvittää sidosryhmien kiin-

nostus asiaa kohtaan. Jos sidosryhmät eivät ole kiinnostuneita, kannattaa yrityk-

sen unohtaa asia, vaikka kannattavuuden mittarin mukaan teko olisi muutoin jär-

kevä. Jos sidosryhmät kokevat kiinnostusta tai ovat muutoin mukana asiassa, tu-

lee lisäksi määrittää, mistä sidosryhmästä on kyse.  

 

Falck ja Heblich (2007) jakavat sidosryhmät kolmeen eri kategoriaan. Avainsidos-

ryhmään kuuluvat ne, jotka ovat suorassa yhteydessä yritykseen ja vaikuttavat 

merkittävästi yrityksen nykyiseen ja odotettuun kassavirtaan. Ryhmä pitää sisäl-

lään muun muassa tärkeimmät tavarantoimittajat, suurimmat asiakkaat ja ratkai-

sevassa asemassa olevat työntekijät. Avainsidosryhmä tulee huomioida yrityksen 

päätöksenteossa. Toinen sidosryhmä on kehittyvä sidosryhmä, joilla ei ole suoraa 

vaikutusta yrityksen kassavirtaan ja eivät vaikuta odotettuun laskettuun nettonyky-

arvoon. Tämän ryhmän odotettujen kassavirtojen volatiliteetti on huomattavasti 

korkeampi kuin avainsidosryhmällä. Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti. Yri-

tyksen tulee tarkastella ja arvioida sidosryhmää säännöllisesti, sillä on mahdollista, 

että ryhmästä tulee yritykselle päätöksenteossa huomioitava avainsidosryhmä. 

Puolestaan vähäiseen sidosryhmään kuuluvat ne, jotka eivät juurikaan vaikuta 
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yrityksen kassavirtaan, vaikkakin avainsidosryhmän tavoin odotetun kassavirran 

volatiliteetti on matala. Yrityksen tulee olla tietoinen  tästä sidosryhmästä, mutta 

sitä ei juurikaan tarvitse huomioida päätöksenteossa.  

 

On selvää, että yritys ei voi toiminnallaan ja päätöksillään miellyttää kaikkia sidos-

ryhmiään samanaikaisesti. Tämä seikka huomioiden, pyrkimys on pitää kaikki si-

dosryhmät tyytyväisinä, mutta tärkeintä on kohdistaa huomio yrityksen toiminnan 

kannalta tärkeimpiin sidosryhmiin. Sidosryhmien ensisijaisuuden määrittää niiden 

valta ja  yhteiskuntavastuun yhteydessä ennen kaikkea oikeutus. Oikeutuksella 

viitataan ryhmän perusteltuun oikeuteen esittää vaatimuksia. Sidosryhmän valtaa 

kuvaillessa esimerkiksi suurilla sijoittajilla on merkittävä valta yrityksen toiminnan 

ja päätöksenteon suhteen, kun taas tuhansien yksittäisten pienten sijoittajien valta 

on hyvin heikko, elleivät he organisoidu.  (Carroll, 1991) Osa tutkijoista lisää sidos-

ryhmien ensisijaisuutta määrittäviin tekijöihin oikeutuksen ja vallan lisäksi myös 

sidosryhmän kiireellisyyden. Yrityksen tulee arvioida, kuinka kiireellisesti ryhmän 

odotukset tulee täyttää. (Agle et al., 1999;  David et al., 2007; Mitchell et al., 1997)  

 

Yhteiskuntavastuun kontekstissa tärkeimmäksi sidosryhmäksi mielletään usein 

asiakkaat, sillä heidän ostokäyttäytymisellään on suora vaikutus yrityksen tuloihin 

ja sitä kautta kokonaisvaltaisesti yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn. Asiakkaat 

vaikuttavat yritykseen myös arvioimalla sen toimintaa.  (Christmann & Taylor, 

2006; Peloza & Shang, 2011; Sen & Bhattacharya, 2001; Schuler & Cording, 

2006; Wood & Jones, 1995) Toinen tärkeä sidosryhmä koostuu työntekijöistä, sillä 

heidän suoriutumisella, käyttäytymisellä ja sitoutumisella on selkeä merkitys yri-

tyksen toiminnan kannalta (Agle et al., 1999; Aguinis & Glavas, 2012). Yrityksen 

koosta ja toimialasta riippumatta keskeisiksi sidosryhmiksi määritetään usein myös 

omistajat ja paikallinen toimintaympäristö sekä laajemmassa mittakaavassa koko 

yhteiskunta (Carroll, 1991).   

 

Osuuskuntien tärkeimmiksi sidosryhmiksi nousevat jäsenet ja henkilöstö (Jussila 

et al., 2007) Erityisesti sosiaalisen vastuun näkökulmasta osuuskuntia tarkastelta-

essa vastuu kohdistuu ensi sijassa jäsenistön ja henkilöstön hyvinvointiin ja lisäksi 
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vastuuseen paikallisista sidosryhmistä. Osuustoiminnassa yhteisöllisyys korostuu, 

ja yhteisöllisyyden katsotaan usein ulottuvan oman jäsenistön ulkopuolelle. (Tro-

berg, 2014 , 77)  

 

2.3.3 Sidosryhmävuoropuhelu 
 

Vastuullisessa yritystoiminnassa vuorovaikutus eri sidosryhmien ja yrityksen välillä 

on tärkeässä asemassa. Osa näkee vuoropuhelun ja kanssakäymisen sidosryh-

mien kanssa yhteiskuntavastuun ytimenä ja edellytyksenä. Ilman sidosryhmävuo-

ropuhelua yritys ei pysty hahmottamaan sidosryhmien asenteita, arvoja ja odotuk-

sia eikä se siten pysty reagoimaan niihin. Puhutaan myös sidosryhmien osallistu-

misesta, sitoutumisesta, yhteistyöstä ja sidosryhmän äänestä. Keskeistä on, että 

sidosryhmät osallistuvat yrityksen päätöksentekoon yhteiskuntavastuuseen, ja eri-

tyisesti sosiaalisiin ja ympäristöllisiin seikkoihin, liittyvissä asioissa. (Pedersen, 

2006)  

 

Sidosryhmävuoropuhelulla on monta muotoa aina yksipuolisesta tiedottamisesta 

avoimeen dialogiin. Onnistuakseen sidosryhmävuoropuhelussa yrityksen tulee 

analysoida käyttämiään menetelmiä. Ensisijaisen tärkeää on, että yritys sisällyttää 

vuoropuheluun tärkeimmät sidosryhmät. Mikäli tärkeät sidosryhmät ovat vuoropu-

helun ulkopuolella, ei yritys saa parasta hyötyä vuorovaikutuksesta, sillä kuten to-

dettu, tärkeimmät sidosryhmät tulee huomioida yrityksen päätöksenteossa. Lisäksi 

vuoropuhelun tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Sidosryhmien täytyy pystyä esit-

tämään myös negatiiviset mielipiteensä ilman, että yritys jollakin tapaa rajoittaa 

niitä tai luo ennakkoasetelmia asian tarkasteluun.  (Pedersen, 2006)  

 

Yleinen keino kertoa sidosryhmille vastuullisuuteen liittyvistä seikoista ovat yhteis-

kuntavastuuraportit. Raporttien heikkoutena voidaan kuitenkin pitää niiden yksi-

puolisuutta ja sitä, että tietojen keräämisen keinoja on harvoin kerrottu. Toisaalta 

sidosryhmät ovat kiinnostuneita siitä, että heidän mielipiteensä on kuultu, ja yksi 

tapa kertoa asiasta on yhteiskuntavastuuraportti. Tärkeää sidosryhmäsuhteessa 

on, että yritys kuuntelee sidosryhmiensä odotuksia ja vaatimuksia ja pystyy saa-
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vuttamaan sidosryhmiensä luottamuksen. Luottamus voidaan saavuttaa keskuste-

lemalla asioista avoimesti peittelemättä esimerkiksi yrityksen kohtaamia haasteita. 

(Kaptein & Van Tulder, 2003) Kaiken kaikkiaan sidosryhmävuoropuhelulla on elin-

tärkeä rooli niin yrityksen yhteiskuntavastuun kuin muutoinkin liiketoimintastrategi-

an kehittämisessä (O’Riordan & Fairbrass, 2008).  

 

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa voi pitkittää yrityksen vastuullisuuteen sekä 

strategiaan liittyvää päätöksentekoa, mutta sen avulla yritys voi saavuttaa kestä-

vällä pohjalla olevan päätöksen. Vastuullisen yrityksen sidosryhmävuoropuhelu ei 

ole kertaluontoista tai toiminnasta irrallista, vaan olennainen osa sidosryhmäajatte-

lun mukaista johtamista. Sidosryhmien näkemyksistä ja palautteesta ollaan kiin-

nostuneita ja vuoropuhelu suunnitellaan myös sidosryhmiä motivoivaksi. Sen li-

säksi että yritys saa sille tärkeää tietoa päätöksentekoon, vuoropuhelun ansiosta 

yritys voi saada sidosryhmät ymmärtämään yrityksen näkökulmia, motiiveja ja ar-

voja, mikä turvaa yrityksen toimintaedellytyksiä ja vähentää mahdollisesti siihen 

kohdistuvaa arvostelua. Vuoropuhelulla voidaan aikaansaada kestävä yhteis-

työsuhde, joka sitouttaa osapuolet toistensa arvoihin ja tavoitteisiin. (Kujala & Ku-

vaja, 2002, 84-134)  
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3 TUTKIMUSPROSESSI 

Tässä luvussa esitellään tutkimusprosessi ja sen eri vaiheet. Luvussa keskitytään 

kuvaamaan valittuja tutkimusmenetelmiä sekä aineiston keruuseen ja analysointiin 

liittyviä seikkoja. Luvun lopuksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavia 

seikkoja.  

 

3.1 Tutkimuksen vaiheet, tutkimusmenetelmät ja aineisto 
 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymysten vastausten etsintä pohjautui sekä tieteel-

liseen kirjallisuusanalyysiin että empiiriseen tutkimukseen. Tutkimus on toteutettu 

tapaustutkimuksena, mikä mahdollistaa intensiivisen tiedonkeräämisen tutkittavas-

ta kohteesta. Tapaustutkimus tähtää usein suhteellisen yksityiskohtaiseen tietoon 

tapauksesta (Koskinen et al., 2005, 167). Yleisesti ottaen tapaustutkimusta suosi-

taan, kun tutkittava ilmiö liittyy tosielämän kontekstiin, tutkijalla ei juurikaan ole vai-

kutusvaltaa tapahtumiin ja syitä ja keinoja tutkittavan ilmiön taustalla halutaan sel-

vittää (Yin, 2003, 1). Tutkija ei työskentele kohdeyhteisössä vaan toimii ulkopuoli-

sena tutkijana. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata ja ymmärtää osuustoiminnalli-

sen pankin yhteiskuntavastuun toteuttamista, minkä vuoksi tutkimus päätettiin to-

teuttaa laadullisena tutkimuksena. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaa-

maan ja ymmärtämään tutkittavaa kohdetta sen sijaan, että pyrittäisiin kvantitatiivi-

sen tutkimuksen mukaisiin yleistyksiin (Kananen, 2014, 18).  

 

Tutkimuksessa käytetään laadullisia eli kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä, vaikka 

toisaalta tämän tutkimuksen kohdalla voitaisiin puhua myös menetelmätriangulaa-

tiosta, joka Eskolan ja Suorannan (2008, 70) mukaan tarkoittaa sitä, että tutkimus-

kohdetta tutkitaan useilla eri aineistonhankinta- ja tutkimusmenetelmillä. Tutkimuk-

sen aineistoa kerätään valmiista aineistoista, haastattelemalla sekä kyselytutki-

muksen avulla. Kyselytutkimus yhdistetään monesti kvantitatiiviseen tutkimukseen, 

missä sovelletaan erilaisia tilastollisia menetelmiä (Vehkalahti, 2014, 13).  Tässä 

tutkimuksessa käytetään kuitenkin laadullista kyselytutkimusta. Kyselytutkimuksen 
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laadulliseen luonteeseen vaikuttavat vastaajien suhteellisen pieni otoskoko, kysy-

mysten muoto ja vastausten pääosin laadulliset analysointimenetelmät.  

 

Selkeästi menetelmätriangulaation sijaan tutkimuksessa käytetään aineistotriangu-

laatiota, mikä kuvastaa sitä, että tutkimuksessa yhdistellään useita aineistoja kes-

kenään (Eskola & Suoranta, 2008, 69). Aineistot kerättiin edellä mainituin mene-

telmin. Yinin (2003, 85) mukaan hyvässä tapaustutkimuksessa on suositeltavaakin 

käyttää useampaa kuin yhtä aineistoa, sillä jokaisella aineistotyypillä on omat vah-

vuutensa ja heikkoutensa. Yhdessä käytettynä aineistot täydentävät toisiaan ja 

sallii monenlaisten seikkojen tutkimisen. Tutkija koki, että laajan tutkimusaiheen 

tarkastelu olisi jäänyt hyvin yksipuoliseksi, mikäli tutkimuksen aineisto olisi muo-

dostunut vain yhdellä tapaa kerätystä datasta. Kuviossa 7 esitetään tutkimuksen 

eri vaiheet prosessikaaviona kuvattuna. 

 

 
Kuvio 7. Tutkimuksen vaiheet prosessikaaviona kuvattuna 

 

Aineiston rajaus on tehty tutkimuksen teoreettinen kattavuus huomioiden. Kvalita-

tiivisessa tutkimuksessa aineistolle ja sen koolle on ominaista aineiston harkin-

nanvarainen ja tarkoituksenmukainen poiminta, jolloin tutkimus perustuu suhteelli-
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sen pieneen tapausmäärään. Itse aineisto voi kuitenkin olla melko suuri esimerkik-

si tekstisivujen perusteella mitattuna, kuten tässäkin tutkimuksessa. Keskeisessä 

asemassa laadullisessa tutkimuksessa onkin aineiston mahdollisimman tarkka 

rajaus. (Eskola & Suoranta, 2008, 61, 64).  

 

3.1.1 Sekundäärinen aineisto 
 
Muiden keräämästä, valmiista aineistosta käytetään nimitystä sekundaariaineisto. 

Tutkimuksen aineiston keruussa tulee pyrkiä ekonomiseen ja tarkoituksenmukai-

seen valintaan, jolloin kaikkea aineistoa ei ole syytä kerätä alusta alkaen. (Hirsjärvi 

et al., 2014, 186) Tässä tutkimuksessa nähtiin tarkoituksenmukaiseksi kerätä koh-

deyhteisön yhteiskuntavastuutekoja koskeva tieto pääasiallisesti valmiista aineis-

tosta. Aineistona käytettiin finanssiryhmän vuotta 2014 koskevaa yhteiskuntavas-

tuun raporttia sekä vuosikertomusta. Aikaisempia vuosia koskevat vastaavat ra-

portit ja kertomukset rajattiin aineiston ulkopuolelle, sillä kyseisistä aineistoista oli 

tarkoitus saada vain kuva finanssiryhmän yhteiskuntavastuusta ja yhteiskuntavas-

tuuohjelmasta yksittäisen pankin vastuullisuuden tarkastelun pohjaksi.  

 

Kohdeyhteisön yhteiskuntavastuutekoja koskeva tieto kerättiin kohdeyhteisön Fa-

cebook-julkaisuista  ajalta 1.1.2013-1.8.2015 sekä asiakaslehdistä ajalta 1.1.2013-

1.8.2015. Asiakaslehdet ja Facebook-sivusto valikoituivat aineistoksi sillä perus-

teella, että kohdeyhteisö kertoi ilmoittelevansa yhteiskuntavastuullisuudestaan en-

sisijaisesti kyseisissä kanavissa.  Aineiston tarkasteluajanjakso haluttiin pitää riit-

tävän pitkänä kattavan kokonaiskuvan saamiseksi kohdeyhteisön yhteiskuntavas-

tuusta. Valmis aineisto koodattiin helpommin käsiteltävään muotoon Word-

asiakirjoiksi aineiston analysointia varten. Koodaus tapahtui korostamalla aineis-

tosta aihepiiriä käsittelevät tekstiosuudet, jonka jälkeen tekstiosuudet kopioitiin 

muuttamattomina Word-asiakirjalle käyttäen asiakirjan oletusarvoja asettelun ja 

tekstinkäsittelyn suhteen.  
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3.1.2 Haastattelut 
 

Kohdeyhteisön yhteiskuntavastuuta koskevaa aineistoa, mikä kerättiin finanssi-

ryhmän vuosikertomuksesta ja yhteiskuntavastuun raportista sekä kohdeyhteisön 

Facebook-sivustolta ja asiakaslehdistä, täydennettiin kahdella teemahaastattelulla. 

Haastattelut ovat tutkimuksen primaariaineistoa. Teemahaastattelulle on tyypillistä, 

että haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, mutta kysymysten järjestys sekä tarkka 

muoto puuttuvat (Hirsjärvi et al., 2014, 208). ”Hyvä haastattelurunko on pikemmin-

kin haastattelijan muistin tuki kuin teoriaperusteinen kysymyslista” (Koskinen et al., 

2005, 108-109). Teemahaastattelu salli myös tarkentavien kysymysten esittämisen 

haastatteluiden aikana.  

 

Haastateltavat työskentelevät kohdeyhteisössä. Haastattelua suunniteltaessa käy-

tiin sähköpostikeskustelua kohdeyhteisön pankinjohtajan kanssa. Keskustelussa 

kuvailtiin haastatteluissa läpikäytäviä teemoja, minkä perusteella kohdeyhteisö 

ehdotti aihepiiriin perehtyneitä ja tutkimuksen kannalta siten sopivimpia haastatel-

tavia. Taulukkoon 1 on kerätty tiedot haastateltavista sekä haastatteluista. Koh-

deyhteisön toimitusjohtaja valikoitui haastateltavaksi, sillä hänellä on kokemusta ja 

näkemystä toimenkuvansa perusteella erityisesti kohdeyhteisön sidosryhmätoi-

minnasta. Kohdeyhteisön pankinjohtaja on puolestaan perehtynyt yleisesti ottaen 

kohdeyhteisön yhteiskuntavastuuasioihin ja vastaa toimenkuvansa johdosta muun 

muassa henkilöstöasioista, jotka olivat haastatteluissa kerättävien tietojen joukos-

sa.  

 

Taulukko 1. Tiedot haastateltavista ja haastatteluista 

Haastateltava Tehtävänimike 
Työsuhteen  
kesto kohde-
yhteisössä 

Haastattelun  
kesto 

Haastateltava A Toimitusjohtaja n. 22 vuotta 30 minuuttia 

Haastateltava B Pankinjohtaja n. 15 vuotta 35 minuuttia 
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Haastattelut suoritettiin yksilöhaastatteluina kohdeyhteisön tiloissa. Haastateltavilla 

oli tiedossa haastatteluiden aihepiiri ennen haastattelua. Haastattelurunkoa ei kui-

tenkaan lähetetty haastateltaville etukäteen, jotta saataisiin mahdollisimman hyvin 

kohdeyhteisöä ja haastateltavia kuvaavat mielipiteet esiin sen sijaan, että vastauk-

siin haettaisiin etukäteen tukea esimerkiksi finanssiryhmän linjauksista. Haastatte-

luiden runko näkyy liitteessä 2. Kysymysten esittämisjärjestys vaihteli ja molempi-

en haastateltavien kanssa ei käyty läpi aivan kaikkia kyselyrungon teemoja. Tutki-

jalla oli ennakkokäsitys siitä, mihin aihepiiriin haastateltava oli perehtynyt, ja haas-

tateltavien kanssa läpikäytävät teemat valikoituivat sen mukaan. Yleisesti ottaen 

kyselyrunko muodostui teemoista, joihin tutkija koki tarpeelliseksi saada täyden-

nyksiä taikka tarkennuksia analysoidun valmiin aineiston pohjalta. Haastattelut 

nauhoitettiin haastateltavien luvalla ja litteroitiin tulosten analysointia varten. Litte-

roinnilla tarkoitetaan aineiston puhtaaksi kirjoittamista sanasanaisesti (Hirsjärvi et 

al. 2014, 222). Haastatteluaineistosta litteroitiin sanatarkasti sekä osittain yleiskie-

lelle muuttaen kaikki aineisto, joka liittyi käsiteltävään aiheeseen. Muu keskustelu 

tai aiheeseen liittymättömät huomiot jätettiin litteroimatta aineiston analysointia 

varten. Puhtaaksi kirjoittaminen tehtiin Word-asiakirjoille käyttäen asiakirjan ole-

tusasetuksia.  

 

3.1.3 Kyselytutkimus  
 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksellä halutaan selvittää jäsenistön näkemyksiä 

osuustoiminnallisen pankin yhteiskuntavastuusta. Aineistoa päätettiin kerätä kyse-

lytutkimuksen avulla, mikä lukeutuu tutkimuksen primaariaineistoihin. Valitun nä-

kökulman mukaisesti kysely osoitettiin kohdeyhteisön jäsenistön edustajille. Voi-

daan puhua harkinnanvaraisesta otannasta, jossa tutkimukselle rakennetaan teo-

reettiset perusteet, mitkä osaltaan ohjaavat myös aineiston hankintaa (Eskola & 

Suoranta, 2008, 18). Kvalitatiiviselle tutkimukselle on lisäksi ominaista, että kohde-

joukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, eikä satunnaisotoksen menetelmää käyt-

täen (Hirsjärvi et al., 2014, 164). Kohdeyhteisö ei kuitenkaan voinut luovuttaa pan-

kin jäsenistönsä tietoja ulkopuoliselle, joten kysely osoitettiin pankin edustajistolle, 

joka on valittu edustamaan jäsenistöä.  
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Kyselytutkimusten etuna pidetään yleisesti sitä, että niiden avulla voidaan kerätä 

laaja tutkimusaineisto, sillä kyselyyn voidaan saada osallistumaan monia henkilöi-

tä ja heiltä voi kysyä useita kysymyksiä. (Hirsjärvi et al., 2014, 195) Kyselytutkimus 

valittiin aineistonkeruumenetelmäksi tutkimukselle asetettujen aikarajoitteiden 

vuoksi, sillä samojen tietojen kerääminen haastatteluiden avulla olisi vienyt huo-

mattavasti enemmän aikaa. Kyselytutkimus osoitettiin kohdeyhteisön edustajistol-

le, joka muodostuu 70 jäsenestä. Kyselyyn vastasi 36 henkilöä ja vastaajien pe-

rustiedot ilmenevät liitteessä 4. Vastaajista 44 % oli naisia ja 56 % miehiä. Vastaa-

jien ikäjakauma oli seuraava; 31-40-vuotiaat 41,7 %, 41-50-vuotiaat 41,7 %, 51-

60-vuotiaat  11,1 % ja yli 60-vuotiaat 5,6 % vastaajista. 

 

Kysely toteutettiin verkkokyselynä ja linkki kyselyyn lähetettiin edustajistolle säh-

köpostitse. Kolmelle edustajiston jäsenellä ei ollut sähköpostia käytössä, joten 

heille toimitettiin paperinen kyselylomake vastauskuoren kera. Kirjeitse palautetut 

vastaukset syötettiin sähköiseen kyselyyn siten, että kaikki vastaukset pystyttiin 

käsittelemään yhtenä aineistona.  Vastausaikaa kyselyyn oli kaksi viikkoa ja en-

simmäisen viikon jälkeen edustajistolle lähetettiin muistutusviesti kyselyyn osallis-

tumisesta sähköpostitse. 

 

Kirjeitse lähetetyn kyselylomakkeen runko on nähtävissä liitteessä 3. Sekä verkko-

kyselyn että postikyselyn kysymykset olivat täysin samat, mutta kyselyn vastaami-

seen liittyvät ohjeet poikkeisivat hieman toisistaan. Kysely muodostui 23 kysymyk-

sestä, joista seitsemän ensimmäistä olivat vastaajien perustietoja käsitteleviä sul-

jettuja kysymyksiä. Seitsemän seuraavaa kysymystä käsittelivät yleisesti vastaaji-

en ajatuksia yhteiskuntavastuusta pankkialalla ja yhdeksän viimeistä kysymystä 

koskettivat erityisesti kohdeyhteisön yhteiskuntavastuuta. Viimeiseksi jätettiin 

mahdollisuus kirjata kommentteja tai huomioita kyselyyn liittyen. Kyselylomake oli 

rakennettu siten, että perustietojen jälkeen seurasi käsitteiden määrittelyjä koske-

via tietoja, jonka jälkeen vastaajaa heräteltiin pohtimaan kokemuksiaan pankkien 

ja erityisesti kohdeyhteisönä toimivan osuustoiminnallisen pankin yhteiskuntavas-

tuusta.  Suurin osa kysymyksistä oli avoimia kysymyksiä, sillä vastauksia ei haluttu 
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ohjailla millään tapaa. Aineiston hankinnassa laadullisille metodeille onkin ominais-

ta, että suositaan tapoja, joissa tutkittavien näkökulma ja ääni pääsevät esille 

(Hirsjärvi et al., 2014, 164). Kyselylomake sisälsi myös muutamia asteikkoihin eli 

skaaloihin perustuvia kysymyksiä. Kyselylomakkeen laadinnassa huomioitiin pää-

tutkimuskysymys, eli haluttiin tietoa siitä, mitä odotuksia jäsenistöllä on osuustoi-

minnallisen pankin yhteiskuntavastuusta. Kyselylomakkeelle valitut kysymykset 

muotoutuivat ensisijaisesti tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjalta ja li-

säksi kysymyksissä nostettiin esiin joitakin kohdeyhteisöä koskevia erityispiirteitä.   

 

Kuten kyselylomakkeen vapaiden kommenttien pohjaltakin voidaan todeta, tiedet-

tiin yhteiskuntavastuun olevan laaja ja haasteellinen aihepiiri. Tästä syystä verkko-

kysely rakennettiin siten, että avoimet kysymykset pystyi ohittamaan niihin vas-

taamatta. Suurin osa vastaajista otti kuitenkin kantaa jokaiseen kysymykseen ja 

vain muutama ohitti osan kysymyksistä. Kyselyyn osallistuminen kaikkiin kysy-

myksiin vastaamatta haluttiin tehdä mahdolliseksi siksi, että liian hankaliksi koetut 

kysymykset eivät saisi vastaajaa lopettamaan koko kyselyyn vastaamista, jolloin 

tärkeää tietoa tutkimukseen liittyen jäisi kokonaan vastaanottamatta.  

 

Kyselyssä käytetyn ohjelman avulla kyselyn tulokset pystyttiin automaattisesti 

muodostamaan sekä Word- että Excel-asiakirjoiksi aineiston analysointia varten. 

Kuten muukin aineisto, Word-asiakirjat muutettiin asetuksiltaan oletusarvoisiksi 

aineiston käsittelyn helpottamiseksi. Avointen kysymysten vastausten käsittelyssä 

parhaiten palveli Word-asiakirjamuoto, mutta samojen kysymysten käsittelyssä 

rinnalla pidettiin myös Excel-asiakirjaa. Mikäli kyselyyn vastaaja viittasi vastauk-

sessaan esimerkiksi johonkin aiempaan vastaukseensa, pystyttiin vastaus Excel-

asiakirjasta varmimmin tarkistamaan ja kohdistamaan oikealle henkilölle.  

 

3.2 Aineiston analyysi 
 

Tutkimusaineiston käsittelyyn käytettiin faktanäkökulmaa. Faktanäkökulmassa ol-

laan kiinnostuneita niistä tiedoista eli faktoista, joita käytettävät lähteet välittävät 

asiasta. Faktanäkökulma ei kuitenkaan tarkoita, että kaikkea pidetään totena, vaan 
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kuultua ja luettua tietoa tarkastellaan faktojen näkökulmasta unohtamatta lähdekri-

tiikkiä. (Koskinen et al., 2005, 62-63) Tutkimuksen empiirinen aineisto oli laaja ja 

tutkimuksen aineistoa kerättiin ja analysoitiin osittain samanaikaisesti. Kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa, jossa aineistoa kerätään monissa vaiheissa ja rinnakkaisesti 

eri menetelmin, on normaalia, että analyysiä tehdään pitkin matkaa sen sijaan, 

että se tehtäisiin vain yhdessä tutkimusprosessin vaiheessa (Hirsjärvi et al. 2014, 

223). 

 

Kaikki empiirinen aineisto saatettiin ensin helpommin käsiteltävään muotoon 

Word- ja tarvittaessa Excel-asiakirjoiksi aineistoa ja niiden keräämistä kuvaavissa 

kappeleissa 3.1.1 - 3.1.3 kerrotuin tavoin. Aineistoon tutustuminen aloitettiin luke-

malla aineisto useaan kertaan läpi tehden samalla muistiinpanoja perusteellisen ja 

kattavat kokonaiskuvan saavuttamiseksi. Laadullisen aineiston analyysin tarkoi-

tuksena on luoda hankittuun aineistoon selkeyttä sekä tuottaa siten uutta tietoa 

tutkittavasta aiheesta. Aineisto pyritään analyysin avulla tiivistämään kadottamatta 

kuitenkaan sen sisältämää informaatioita. (Eskola & Suoranta, 2008, 137) Haja-

nainen aineisto  saatettiin selkeään muotoon ensin teemoittelemalla. Tässä vai-

heessa analysoitavan aineiston ulkopuolelle jätettiin se data, joka ei selkeästi liit-

tynyt tutkittavaan aiheeseen ja vastannut tutkimuskysymyksiin. Teemoittelun jäl-

keen aineisto ryhmiteltiin. Aineiston ryhmittelyllä tai tyypittelyllä tarkoitetaan aineis-

ton ryhmittelyä tyypeiksi etsimällä samankaltaisuuksia (Eskola & Suoranta, 2008, 

181). Ryhmittely perustui sekä tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen että ai-

neistosta itsestään erottuviin teemoihin. Aineistoa tarkasteltiin tutkimuksen tausta-

teorioita vasten, mikä on Eskolan ja Suorannan (2008, 81) mukaan ominaista laa-

dullisille tutkimuksille.  

 

Aineiston analyysissä on jonkin verran myös kvantitatiivisia piirteitä kyselytutki-

muksella kerätyn aineiston osalta, sillä vastausten analysoinnissa huomioitiin eräil-

tä osin vastausten toistuvuus ja siltä osin, kun katsottiin tarpeelliseksi, tehtiin myös 

prosentuaalista vertailua vastausten jakautumisesta. Vastaajajoukko on suhteelli-

sen pieni, joten luotettavaa laskennallista vertailua johtopäätösten tekemiseksi 
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aineistosta ei ole mahdollista tehdä. Laadulliselle tutkimukselle luonteenomaisesti 

tulokset onkin pääosin käsitelty ainoastaan tekstimuodossa.  

 

3.3 Luotettavuuden arviointi 
 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin vaikuttavat perinteisesti tutkimuksen reliabi-

liteetti ja validiteetti. Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta ja kykyä 

antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia, kun taas validiteetti on mittarin tai tutkimusme-

netelmän kyky mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata.  (Hirsjärvi et al., 2014, 

231; Koskinen et al., 258) Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteetti ja validiteetti 

ovat saaneet kvantitatiivisista tutkimuksista poikkeavia tulkintoja, sillä nämä perin-

teiset tavat arvioida tutkimuksen luotettavuutta soveltuvat laadulliseen tutkimuk-

seen monilta osin huonosti (Eskola & Suoranta, 2008; Koskinen et al., 2005, 255). 

 

Laadullisessa tutkimuksessa voidaan ajatella, että tutkimuksen luotettavuuden 

kriteeri on tutkija itse ja siten tutkimuksen luotettavuuden arviointi koskettaa koko 

tutkimusprosessia. Tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen myöntäminen, että tutkija 

on myös yksi keskeinen tutkimusväline, on tärkeää. Lisäksi laadullisessa tutkimuk-

sessa aineiston tieteellisyyden kriteerinä ei ole sen määrä vaan laatu sekä käsit-

teellistämisen kattavuus. (Eskola & Suoranta, 2008, 18, 208) Tämän tutkimuksen 

luotettavuutta lisää aineiston mahdollisimman perusteellinen analysointi ja lisäksi 

se, että tutkija on kohdeyhteisöön nähden ulkopuolinen toimija eikä esimerkiksi 

työsuhteessa kohdeyhteisöön, mikä parantaa tutkijan avointa subjektiviteettia.  

 

Pro gradu –työssä on pyritty kuvailemaan tutkimusta sekä selostamaan tarkkaan 

tutkimuksen toteuttamisista reliabiliteetin saavuttamiseksi. Tutkimusvaiheiden 

tarkka selostus lisää tutkimuksen toistettavuutta, mitä osaltaan pidetään keinona 

arvioida laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi et al., 2014, 232; Koski-

nen et al., 2005, 258) Tekstissä käytetään suoria lainauksia haasteltavien sekä 

kyselyiden vastauksista, jotta lukija pystyy myös itse arvioimaan tulkintojen tausto-

ja. Vastaajien sekä haastateltavien anonymiteetti haluttiin säilyttää, jotta vastaajilla 

ei olisi syytä vastata kysymyksiin epärehellisesti, mikä puolestaan lisää tulosten 



69 

 

 

 

luotettavuutta. Anonymiteetin säilyttämiseksi haastateltavaa ei ole merkitty käytet-

tyjen suorien lainauksien yhteyteen.  

 

Kyseessä on laadullinen tapaustutkimus, jossa keskitytään nimenomaan yhteen 

tapaukseen. Tulokset eivät ole yleistettävissä samalla tavoin kuin kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa eikä se ole tutkimuksen tarkoituskaan. Kuitenkin Eskolan ja Suo-

rannan (2008, 65) mukaan myös tapaustutkimuksessa on aineksia yleistyksiin sil-

loin, kun tapaus on eritelty mahdollisimman monipuolisesti. Tässä tutkimuksessa 

on pyritty tarkkaan erittelyyn, mikä osaltaan parantaa tulosten yleistettävyyttä koh-

deyhteisön lisäksi myös muihin osuustoiminnallisiin pankkeihin ja niiden yhteiskun-

tavastuuseen.  
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4 KOHDEYHTEISÖN YHTEISKUNTAVASTUU 

Tässä luvussa tarkastellaan kohdeyhteisön yhteiskuntavastuun perustaa ja vas-

tuutekoihin vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tutustutaan kohdeyhteisön näkemyksiin 

sidosryhmävuoropuhelusta ja sen asemasta  yksittäisen pankin yhteiskuntavas-

tuussa. Luvussa esitellään, kuinka kohdeyhteisö toteuttaa yhteiskuntavastuutaan 

huomioiden toimintansa taloudelliset, sosiaaliset sekä ympäristövaikutuksen, ja 

mitkä ovat jäsenistön näkemykset toteutetuista toimenpiteistä. Lopuksi esitellään 

yhteenveto tuloksista. Luku alkaa kohdeyhteisön esittelyllä. 

 

4.1 Case Osuuspankki 
 

Tutkimuksen kohdeyhteisö on osa Suomen suurinta finanssiryhmää, OP-Ryhmää, 

jolla on noin 1,4 miljoonaa omistaja-asiakasta. Ryhmän liiketoiminta jakautuu kol-

meen alueeseen, jotka ovat pankkitoiminta, vahinkovakuutus ja varallisuudenhoito. 

Ryhmä muodostuu noin 180 itsenäisestä osuustoiminnallisesta pankista sekä nii-

den omistamasta keskusyhteisöstä tytär- ja lähiyhteisöineen.  

 

Kohdeyhteisö on  asiakkaidensa omistama osuuspankki. Se on itsenäinen, paikal-

lista vähittäistoimintaa alueellisesti harjoittava talletuspankki, jonka toiminnan ydin 

rakentuu asiakaskeskeisestä liiketoiminnasta. Osuuspankin yritysmuoto on osuus-

kunta, jonka jokaisella omistajajäsenellä on yksi tasavertainen ääni. Kohdeyhteisö 

on maakuntansa johtava pankki markkinaosuudeltaan ja heinäkuussa 2015 sen 

henkilöasiakkaiden määrä oli 73 522, yritysasiakkaiden määrä 7 578 ja omistaja-

asiakkaiden eli jäsenistön määrä oli 42 727. Henkilöstöön heinäkuussa 2015 lu-

keutui 171 henkilöä.  

 

4.2 Yhteiskuntavastuu käytännössä 
 

Kohdeyhteisön yhteiskuntavastuutekoja, vastuullisuuteen keskeisesti vaikuttavia 

tekijöitä sekä sidosryhmävuorovaikutuksen roolia selvitettiin finanssiryhmän vuotta 

2014 käsittelevästä vuosikertomuksesta ja yhteiskuntavastuuraportista sekä koh-
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deyhteisön asiakaslehdistä ja Facebook –sivustolta. Tietoja täydennettiin kahdella 

kohdeyhteisön henkilöstön haastattelulla. Haastatteluista on kirjattu suoria laina-

uksia, kun se on katsottu sisällön kannalta tarpeelliseksi. Lainauksissa ei viitata 

haastateltavaan, jotta haastateltavan anonyymius säilyy. 

 

4.2.1 Vastuullisuuden perusta ja vaikutustekijät  
 
Finanssiryhmän yhteiskuntavastuuohjelma ohjaa ja koordinoi vastuuseen liittyviä 

toimenpiteitä ryhmätasolla. Yhteiskuntavastuuohjelma sisältää viisi osa-aluetta; 

Paikallisuus ja yhteiskunta, vastuu sidosryhmistä, vastuulliset tuotteet ja palvelut, 

eettinen liiketoiminta ja ympäristö.  Ryhmään kuuluvien itsenäisten osuuspankkien 

tehtävä on jalkauttaa yhteiskuntavastuuta koskevat toimenpiteet alueellisesti toi-

mintaansa valitsemallaan ja ryhmän arvoihin ja perustehtävään perustuvalla taval-

la. Tutkimuksen kohteena oleva osuuspankki kokee yhteiskuntavastuuta koskevat 

asiat tärkeiksi ja finanssiryhmän tavoin pyrkii alueellisesti toimialan edelläkävijäksi 

yhteiskuntavastuussa. Finanssiryhmän vuosikertomuksessa 2014 selviää, että 

tutkimuksen kohdeyhteisönä olevassa osuuspankissa yhteiskuntavastuun perusta 

rakentuu osuustoiminnalle, ryhmän yhteisille arvoille, vahvalle vakavaraisuudelle 

ja osaavalle riskienhallinnalle. Arvot ovat ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä 

menestyminen.  

 

Finanssiryhmän vuoden 2014 yhteiskuntavastuun raportin mukaan ryhmän sekä 

siihen kuuluvien itsenäisten osuuspankkien yhteinen perustehtävä on edistää 

omistajajäsenten, asiakkaiden  ja toimintaympäristön kestävää taloudellista me-

nestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. McKillop (2005) toteaa, että  osuustoimin-

nallisen yhteisön tulee huomioida toimintansa taloudellinen sekä yhteisöllinen roo-

li. Kohdeyhteisössä tiedostetaan, että osuustoiminnallisella yhteisöllä on kaksois-

rooli. Vuosikertomuksen 2014 mukaan liiketoimintarooliin liittyy asiakkaiden tarvit-

semien palveluiden tuottaminen kilpailukykyisesti sekä toiminnan kannattavuudes-

ta että vahvasta vakavaraisuudesta huolehtiminen. Vahva vakavaraisuus taas 

mahdollistaa molempien roolien toteuttamisen. Yhteisöllisen roolin ohjenuorana 

toimii finanssiryhmän perustehtävä. Liiketoiminnan hyöty kanavoituu asiakassuh-
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teen kautta jäsenille ja asiakkaille keskittämisetuina ja muina taloudellisina etuina 

sekä palvelukyvyn ylläpitämisenä ja kehittämisenä.  

 

Trobergin (2014, 33) mukaan osuuskuntien toiminnassa heijastuu vastuullisuuden 

ja varovaisuuden periaate, mikä näkyy muun muassa riskien ottamisessa. Finans-

siryhmän vuosikertomuksen 2014 mukaan sen yksi yhteiskuntavastuun perusta on 

osaava rinkienhallinta. Riskinkantokyky varmistetaan kaikissa olosuhteissa ja ris-

kinotto suhteessa riskinkantokykyyn pidetään maltillisella tasolla. Muutoin finanssi-

ryhmän yhteiskuntavastuu ja sen johtamisen periaatteet koostuvat seuraavista 

elementeistä: Ryhmän hallinnointiperiaatteet, yhteiskuntavastuun linjaukset ja yh-

teiskuntavastuuohjelma, YK:n Global Compact -aloitteen periaatteet  ja hyvän lii-

ketavan periaatteet. Finanssiryhmä on sitoutunut myös noudattamaan toimialaa 

ohjaavia lakeja, normeja ja säädöksiä kuten myös hyvää pankki- ja vakuutustapaa. 

Yhteiskuntavastuun periaatteet on kiteytetty finanssiryhmässä yhtenäiseksi Hyvän 

liiketavan periaatteet -asiakirjaksi, joka muodostaa eettisen perustan, jonka mu-

kaan kaikkien ryhmässä toimivien tulee toimia. Periaatteet nojaavat ryhmän perus-

tehtävään ja arvoihin ja niiden noudattamista edistetään verkkokurssin avulla. (Fi-

nanssiryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2014)  Kohdeyhteisössä kaikkien työnteki-

jöiden on täytynyt suorittaa verkkokurssi ja siten sitoutua periaatteiden noudatta-

miseen. Haastattelussa nousi esiin se, että pelkkä verkkokurssin suorittaminen ei 

ole kuitenkaan riittävä toimenpide, vaan yhteisistä periaatteista keskustellaan koh-

deyhteisössä muissakin yhteyksissä.  

 

Yleisesti finanssialan yhteiskuntavastuun painopisteisiin vaikuttavat toimialan ul-

kopuolelta tulevat muutostekijät sekä finanssialan toimintaympäristöä muokkaavat 

erilaiset tekijät, joita ryhmä kutsuu megatrendeiksi. Vuoden 2014 vuosikertomuk-

sessa finanssiryhmän tunnistamia megatrendejä ovat globalisaatio, digitalisaatio, 

demografinen muutos ja kaupungistuminen, talouden tasapainottaminen, säänte-

lyn ja valvonnan lisääntyminen sekä kestävän kehityksen korostuminen. Mega-

trendit liittyvät monin tavoin finanssialan murrokseen. Haastatteluiden perusteella 

kohdeyhteisössä korostuvat erityisesti digitalisaation ja demografisen muutoksen 

tuomat vaikutukset yhteiskuntavastuun kantamiseen. Digitalisaation myötä asiak-
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kaiden odotukset palveluiden saatavuudesta muuttuvat ja yhä enemmän pankki-

asioita hoidetaan verkossa. Demografinen muutos puolestaan vaikuttaa paikalli-

sesti koko toimintaympäristön elinvoimaisuuteen ja toki myös pankin potentiaali-

seen asiakaskuntaan. 

 

”Väestön ikääntyminen jollakin tapaa jopa korostuu täällä. Tämä on 

kuitenkin osittain muuttotappioaluetta. Meidän pitäisi pystyä säilyttä-

mään ja saamaan tänne uusia asukkaita ja pankkina mahdollistamaan 

heille eläminen ja toimeentulo täällä.”   

 

Haastatteluiden perusteella tutkimuksen kohderyhmä kokee yhteiskuntavastuun 

tärkeimmiksi painopistealueiksi erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin, vanhus-

ten hyvinvoinnin sekä uusien yritysten toiminnan tukemisen maakunnan elinvoi-

maisuuden takaamiseksi. Painopistealueisiin kohdeyhteisö panostaa finanssiryh-

män yhteiskuntavastuuohjelman sekä muiden suuntaviivojen mukaisesti. 

 

”Me nojataan ryhmän ohjelmaan, mutta paikallisesti mietitään, mitkä 

on tähän alueeseen vielä tärkeämpiä ja sopivimpia.”  

 

Haastatteluissa selvisi, että esimerkiksi maantieteellinen sijainti vaikuttaa siihen, 

mitkä seikat korostuvat yhteiskuntavastuuteoissa, sillä jo Suomen sisällä maakun-

nat ja niiden tarpeet poikkeavat toisistaan.  

 

”Jossain määrin katsotaan myös sitä, että miten se näyttäytyy pankin 

maineena täällä paikallisena toimijana. Ettei se ainakaan heikentäisi 

nykyistä kokemusta pankin toiminnasta.”  

 

”Tietysti yhteiskuntavastuun näkökulmasta, se miksi lähdetään edis-

tämään jotakin asiaa, näkisin, että siellä on aina se joku paikallinen 

hyvä.”  
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”Mitä useamman se meidän asiakunnasta tavoittaa, sen valmiimpia 

me ollaan siihen ryhtymään.”  

 

Vastuutekoja punnittaessa kohdeyhteisö pitää tärkeänä kriteerinä sitä, että teko 

vaikuttaa mahdollisimman laajasti ja hyödyttää pankin toimintaympäristössä ja 

asiakaskunnassa mahdollisimman useaa tahoa. Lisäksi tärkeää on, että teoissa 

korostuu jokin paikallinen hyvä. Myös tekojen mainehyöty lukeutuu yhdeksi vaikut-

tavaksi tekijäksi.  

 

4.2.2 Sidosryhmävuorovaikutus ja vastuullisuuden seuraaminen  
 

Freeman & Reed (1983) määrittävät sidosryhmät ryhmiksi tai yksilöiksi, joilla on 

mahdollisuus vaikuttaa yrityksen toimintaan ja toisaalta joihin yrityksen toiminnalla 

voi olla vaikutuksia. Myös tutkimuksen kohdeyhteisö yhtyy tähän linjaukseen.  

 

”Tietysti pankki ei irrallisena toimijana yhteiskunnassa ole. Pankin toi-

minta vaikuttaa moneen tahoon ja taas toisinpäin.”  

 

Haastatteluissa kohdeyhteisön edustajilta kysyttiin osuuspankin tärkeimpiä sidos-

ryhmiä. Haastateltavat listasivat tärkeimmiksi pankin hallinnon yleisesti, hallinnon 

jäsenet sekä hallituksen ja edustajiston. Edustajistoa pidetään merkittävänä sidos-

ryhmänä sen hallinnollisen roolin lisäksi myös siksi, että se välittää kohdeyhteisölle 

tärkeää viestiä asiakaskunnasta sekä ennen kaikkea omistaja-asiakkailta. Tärkeitä 

sidosryhmiä ovat myös oppilaitokset, joista erikseen mainittiin yliopisto ja ammatti-

korkeakoulu, lähiyhteisöt, erityisesti yleishyödylliset yhdistykset, palkansaajat ja 

palkansaajajärjestöt, yritykset ja yrittäjäjärjestöt, keskuskauppakamari, viranomai-

set ja kaupunki. Henkilöstöä, asiakkaita ja jäsenistöä ei listattu tärkeimpiin sidos-

ryhmiin  erikseen, mutta näiden ryhmien merkittävyys korostui haastattelussa 

muutoin. Asiakaskunnasta tärkeinä pidetään erityisesti lapsia ja nuoria. 
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Sidosryhmien kanssa käytävän vuoropuhelun tarkoituksena on haastatteluista 

saatujen vastausten perusteella erityisesti yhteiskuntavastuun osalta kehitettävien 

osa-alueiden tunnistaminen.  

 

”Jos mietitään uusia tapoja kantaa yhteiskuntavastuuta niin tärkee on 

tietysti saada sidosryhmiltä ajatuksia, että mitä se voisi olla muutakin 

kuin ne jo totutut tavat, mitä on jo tehty vuosien saatossa.”  

 

Sidosryhmiltä toivotaan uusia avauksia ja ideoita, kuinka kohdeyhteisö voi kantaa 

yhteiskuntavastuuta. Sidosryhmävuoropuhelulla pankki hakee toiminnalleen myös 

oikeutusta. Vuoropuhelulla kohdeyhteisö pystyy esimerkiksi perustelemaan lahjoi-

tusten muodossa annettavia tukiratkaisujaan. Haastateltava ei kokenut, että sidos-

ryhmävuoropuhelusta voisi olla jotakin haittaa yhteiskuntavastuuta koskevassa 

päätöksenteossa. 

 

Sidosryhmävuoropuhelua kohdeyhteisö käy eri kanavissa. Finanssiryhmä viestii 

ryhmätasoisesti yhteiskuntavastuusta vuosikertomuksissa, yhteiskuntavastuun 

raporteissa, sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuillaan. Sidosryhmäyhteistyö-

hön luetaan kuuluvaksi myös erilaiset hankkeet ja tapahtumat.  Kohdeyhteisö vies-

tii vastuullisuudesta erityisesti Facebook –sivuillaan, asiakaslehdissään, kasvok-

kain käytävissä keskusteluissa sekä sähköpostikeskusteluissa. Haastateltavan 

mukaan keskustelu pyritään pitämään maanläheisenä ja pankki pyrkii näyttäyty-

mään helposti lähestyttävänä sekä paikallisena toimijana.  

 

Finanssiryhmän yhteiskuntavastuuohjelmaa mukaillen kohdeyhteisö seuraa yh-

teiskuntavastuussa onnistumista yksittäisen pankin tasolla KPI-mittareilla. Käytös-

sä olevat mittarit ovat vakavaraisuussuhde (%), tuki paikallisille hankkeille 

(eur/vuosi), bonukset omistajajäsenille (eur/vuosi), keskimääräinen eläkkeellejää-

misikä,  henkilöstötyytyväisyys (asteikolla 1-5), henkilöasiakkaiden e-laskut 

(kpl/vuosi), yritysasiakkaiden e-laskut (kpl/vuosi), suosittelu henkilöasiakkaat ja 

yritysasiakkaat (kpl/vuosi) ja Green Office-merkityissä toimistoissa työskentelevät 

(henkilömäärä).  
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4.2.3 Taloudellinen vastuu 
 

Kohdeyhteisön edustajien haastatteluissa selvisi, että finanssialan toimijana 

osuuspankin yhteiskuntavastuun osa-alueista taloudelliset vaikutukset koetaan 

merkittävimmiksi. Haastateltavat kuitenkin kokevat, että taloudellisten vaikutusten 

rinnalla kulkee tärkeänä tekijänä myös sosiaaliset vaikutukset, jotka usein mene-

vät lomittain taloudellisten vaikutusten kanssa. Kohdeyhteisön taloudelliset vaiku-

tukset ovat sekä välittömiä että välillisiä.  

 

Taloudellisilla vaikutuksilla on vaikutuksia maakunnan hyvinvoinnin edistämiseen. 

Haastatteluiden perusteella merkittävimpiin välittömiin vaikutuksiin lukeutuu koh-

deyhteisön rooli merkittävänä työllistäjänä sekä veronmaksajana. Finanssiryhmän 

vuosikertomuksessa 2014 kerrotaan työllistämisvaikutuksen johdosta välittömiin 

taloudellisiin vaikutuksiin lukeutuvan myös maksetut henkilöstökulut. Lisäksi välit-

tömiä taloudellisia vaikutuksia muodostuu tavaroiden ja palveluiden ostoista sekä 

lahjoituksista ja erilaisten hankkeiden tukemisesta.  

 

Haastatteluiden perusteella voidaan todeta kohdeyhteisön pitävän toisena merkit-

tävänä taloudellisena vastuun osa-alueena asiakkaan taloudellisen tilanteen ym-

märtämistä ja joustamista tarpeen vaatimalla tavalla esimerkiksi lainan lyhennys-

vapaan keinoin. Vallitsevasta heikosta taloustilanteesta johtuen myös finanssiryh-

män tasolla tehtiin vuoden 2015 aikana asiakkaiden taloutta helpottava aloite tarjo-

ten lainan lyhennysvapaaseen mahdollisuutta ilman lisäkuluja.  

 

Taloudelliset vaikutukset liittyvät vahvasti asiakkaiden ja jäsenten hyvinvointiin. 

Välittömiä taloudellisia vaikutuksia ovat palautukset omistajajäsenille, toisin sanot-

tuna keskittämisedut. Mitä enemmän asiakasomistaja keskittää pankki- ja vakuu-

tusasiointiaan finanssiryhmään, sitä paremmat edut ja hyödyt hän saa. Asiakkaita 

palkitaan asioinnin keskittämisen suhteessa vakuutuseduilla ja bonuksilla. Jäse-

nelle kertyneitä bonuksia käytetään automaattisesti pankkipalveluihin sekä finans-

siryhmän vakuutusmaksuihin sekä kiinteistökeskuksen palkkioihin. (Finanssiryh-
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män vuosikertomus 2014, Kohdeyhteisön asiakaslehdet) Edellä mainittu tukee 

myös Laurinkarin (2004, 26) näkemystä siitä, että osuuskunnissa jäsenet eivät 

hyödy osuuskunnasta sijoittamansa pääoman suuruuden mukaan, vaan hyöty 

muodostuu käyttämällä osuuskunnan palveluja. Kohdeyhteisö tarjoaa jäsenilleen 

etuja myös paikallisilta yrittäjiltä. Pankin jäsenet saavat alennuksia erilaisten urhei-

lu- ja kulttuuritapahtumien pääsylipuista. Lisäksi jäsenet saavat myös alennusta 

finanssiryhmän itse tarjoamista kiinteistönvälitysmaksuista sekä he saavat maksut-

ta lainopillista puhelinneuvontaa. (Kohdeyhteisön asiakaslehdet ja Facebook-

sivusto) 

 

Takaamalla toiminnan kannattavuuden pankki pystyy luomaan taloudellista turvaa 

asiakkailleen ja kykenee vastaamaan asiakkaiden tuote-, palvelu- ja rahoitustar-

peisiin. Finanssiryhmän vuosikertomuksen 2014 mukaan pankin yhteiskuntavas-

tuun peruspilareita ovatkin vahva vakavaraisuus sekä osaava riskienhallinta. 

Pankki myös opastaa asiakkaitaan hyödyntämään luotettavasti ja turvallisesti säh-

köisiä pankki- ja vakuutuspalveluja. Kohdeyhteisön Facebook-sivustolla kerrotaan, 

että kohdeyhteisö on järjestänyt esimerkiksi digipäiviä, joissa erityisesti iäkkäitä 

asiakkaita opastetaan verkkoasiointiin turvallisella tavalla opastajien seurassa. 

Verkkorikollisuus ja väärinkäytökset ovat yleistyneet ja finanssiryhmän vuosiker-

tomuksen 2014 mukaan viestintää asiakkaille mahdollisista uhka-, väärinkäytös ja 

poikkeustilanteista on lisätty. Myös kohdeyhteisö kertoo asiakaslehdissään ja Fa-

cebook -sivustollaan palvelunestohyökkäyksistä, pankkitunnusten kalasteluyrityk-

sistä sekä yleisesti turvallisesta tavasta asioida verkossa.  

 

Välillisiä taloudellisia vaikutuksia tutkittaessa finanssiryhmän tasolla vuosikerto-

muksen 2014 mukaan vaikutuksia, jotka edistävät alueellista talouden elinvoimai-

suutta, ovat hankinnat (ostot paikallisilta tavaran- ja palveluntoimittajilta), inves-

toinnit (kiinteistöt, ylläpito, paikallinen infrastruktuuri ja rakennushankkeet), rahoi-

tus (uusien yritysten perustamiseen liittyvä rahoitus, paikallisten kohteiden rahoi-

tus, luotonannon eettiset kriteerit toimialoittain) sekä välilliset työllistämisvaikutuk-

set (uusien työpaikkojen luonti, harjoittelu- ja kesätyöpaikat).  
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4.2.4 Sosiaalinen vastuu  
 

Sosiaalista vastuuta tarkasteltaessa merkittävimmät yhteiskunnalliset vaikutukset 

pankissa ovat  finanssiryhmän yhteiskuntavastuun raportin 2014 mukaan talousri-

kollisuuden ja väärinkäytösten aktiivinen torjunta, kuten lahjonnan ja korruption 

kitkeminen sekä kilpailun rajoitusten poistaminen. Tuotteiden ja palveluiden mer-

kittävin vastuullisuusvaikutus liittyy asiakastietojen luottamuksellisuuteen sekä tie-

toturvaan. Kohdeyhteisö noudattaa finanssiryhmän eettisiä pelisääntöjä toimies-

saan ryhmän Hyvän liiketavan -periaatteiden mukaisesti.  

 

Haastatteluissa kysyttiin, mitkä ovat kohdeyhteisön henkilöstön mielestä osuus-

pankin merkittävimmät sosiaaliset vaikutukset. Talousrikollisuuden torjunnan si-

jaan haastateltavat pitivät paikallisesti merkittävämpänä panostuksia lasten ja 

nuorten hyvinvointiin. Myös iäkkäiden ihmisten hyvinvointi koettiin tärkeäksi. 

 

”Tuetaan lasten ja nuorten toimintaa ja panostetaan vielä enemmän 

siihen vanhustyöhön, suurin sosiaalinen vaikutus.”  

 

 Kohdeyhteisön asiakaslehdistä ja Facebook-sivustolta selviää, että vuonna 2015 

kohdeyritys lahjoitti varoja nuorten työllistämiseksi. Vaikutukset ovat sekä sosiaali-

sia että taloudellisia. Kohdeyhteisön toimialueella toimivat yhdistykset pystyivät 

hakemaan tietyin kriteerein kohdeyhteisöltä lahjoitusta palkatakseen nuoren kesä-

töihin kahdeksi viikoksi kohdeyhteisön maksaessa nuoren palkan. Osa nuorista 

työskenteli vanhusten parissa. Vuonna 2014 kohdeyhteisö oli puolestaan mukana 

hankkeessa, jonka tarkoituksena oli järjestää nuorille töitä ja tekemistä. 

 

Kohdeyhteisö pyrkii vahvistamaan asiakkaidensa ja asiakasomistajiensa taloustai-

don osaamista keskittyen erityisesti nuoriin. Finanssiryhmän yhteiskuntavastuura-

portin 2014 mukaan talouslukutaidon ylläpitoon sisältyy myös oppilaitosyhteistyö 

opinnäytetöiden, opiskelijavierailujen, työharjoittelupaikkojen ja rekrytointimessu-

jen kautta. Kohdeyhteisön asiakaslehdistä selviää, että kohdeyhteisö tekee yhteis-

työtä paikallisten oppilaitosten kanssa tarjoten kouluille esimerkiksi oppitunteja, 
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joissa käydään läpi oman talouden hallintaa. Talouden seurantaa helpotetaan 

myös mobiilisovelluksilla ja talouslukutaitoa pyritään edistämään asiakaslehtien, 

ryhmän verkkoverkkosivujen, sosiaalisen median sekä yksityis- ja yritysasiakkaille 

eri talouden osa-alueisiin ja markkinateemoihin liittyvien tilaisuuksien avulla.  

 

Vuonna 2014 pankki osallistui tasavallan presidentin vuonna 2013 käynnistämään 

lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevään, pankkien yhteiseen Nuorten Talous-

taito-hankkeeseen, jossa keskusteltiin rahankäytön taidosta. Kohdeyhteisö myös 

lähestyy täysi-ikäiseksi tulleita nuoria keskustellakseen nuorten kanssa raha-

asioiden muuttumisesta vastuun siirtyessä huoltajilta nuorelle itselleen. Lisäksi 

kohdeyhteisö on ollut mukana paikallisessa Yrityskylä-hankkeessa, jonka ansiosta 

lapset tutustuvat työelämään ja kansalaisen rooliin työskentelemällä yhden päivän 

ajan yrityskylässä. 

 

Vastuullisuuden sosiaaliset vaikutukset liittyvät taloudellisen hyvinvoinnin lisäksi 

myös perheiden ja toimintaympäristön muun hyvinvoinnin edistämiseen. Finanssi-

ryhmän vuosikertomuksen 2014 mukaan ryhmässä tuetaan yleishyödyllisiä yhtei-

söjä lahjoitusten, tuen ja sponsoroinnin avulla. Kohdeyhteisö lahjoitti esimerkiksi 

vuonna 2014 sosiaalisessa mediassa järjestetyn lahjoituskampanjan myötä varoja 

Nuortenpalvelun vapaaehtoistyön hyväksi ensiapu- ja katupäivystystoimintaan. 

Kohdeyhteisön asiakaslehtien ja Facebook-sivuston mukaan kohdeyhteisö tukee 

lasten ja nuorten harrastustoimintaa vuosittain noin 40 000 eurolla. Liikuntaharras-

tusten lisäksi tuetaan myös alueen lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa lukuisin eri 

keinoin. Kohdeyhteisön yhteistyökumppaneina on noin 30 paikallista seuraa ja 

yhdistystä, joiden lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa kohdeyhteisö on mukana 

tukemassa.  

 

Sosiaalinen vastuu ja asiakkaiden tarpeiden huomioiminen näkyy myös palvelu-

verkon kattavuudessa. Kattavalla verkolla pyritään varmistamaan asiakkaiden ta-

sa-arvoiset asiointimahdollisuudet. Palveluverkko kattaa digitaaliset palvelut, pu-

helinpalvelun sekä toimipaikkaverkon. Finanssiryhmä linjaa vuosikertomukses-

saan 2014 vastuullisuudekseen sen, että asiointikanavia kehitetään niin, että ne 
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vastaavat asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Valtaosa päivittäisasioinnista tapahtuu 

sähköisissä kanavissa. Haastatteluissa selvisi, että kohdeyhteisö kuitenkin tiedos-

taa ikääntyvän asiakaskunnan haasteet verkkoasioinnissa ja pyrkii kehittämään 

heille suunnattuja palveluita ja palvelukanavia. 

 

”Jos ajatellaan tätä digitalisaatiota esimerkiksi… Pankin asiakkaat 

ovat siirtyneet tai siirtyvät yhä enemmän hoitamaan pankkiasioitaan 

digitaalisesti. Vanhuksilla ei ole siihen välttämättä edellytyksiä, ja sitä 

kautta on mietittykin, että ehkä jollain tapaa pitäisi aiempaa enemmän 

kohdentaa omaa toimintaa ja myös euroja vanhuksiin nähden. Kontto-

riverkosto on supistunut, niin se aiheuttaa ongelmia varsinkin ikäänty-

neille.”  

 

Kohdeyhteisö myös edistää uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä toiminta-

alueellaan pyrkien maakunnan vireyden ylläpitoon. Vaikutukset ovat sekä sosiaali-

sia että taloudellisia. Haastatteluissa selvisi, että kohdeyhteisö edistää uusien yri-

tysten syntymistä ydintoimintansa avulla erilaisten rahoitusratkaisujen ja neuvon-

tapalveluiden keinoin. Lisäksi kohdeyhteisö on mukana erilaisissa ja eri toimijoiden 

yhteisissä hankkeissa, joista esimerkkinä mainittiin  yrityshautomo. Yrityshauto-

mossa eri toimijat tukevat uusien yritysten sijoittumista alueelle ja kohdeyhteisö 

osallistui hankkeeseen tukemalla yrityksiä maksamalla heidän vuokrakulunsa tie-

tyltä ajanjaksolta. Myös paikallista taide- ja kulttuuritoimintaa tuetaan. 

 

”Uuteen konttoriin hankitaan taidetta paikallisilta taiteilijoilta. Sitä kaut-

ta tuetaan heidän toimintaa plus tarjotaan sitten elämyksiä sen taiteen 

kautta asiakkaille ja miksi ei muillekin.”  

 

Finanssiryhmän tasolla henkilöstön hyvinvointi ja kehittäminen ovat suuressa roo-

lissa. Finanssiryhmä linjaa vuosikertomuksessaan 2014, että ”menestyksemme 

avain on osaava ja hyvinvoiva henkilöstö”. Kohdeyhteisön edustajan haastattelus-

sa selvisi, että kohdeyhteisössä henkilöstön työtyytyväisyyttä ja –hyvinvointia seu-

rataan säännöllisesti kattavilla henkilöstötyytyväisyystutkimuksilla, joita toteutetaan 
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parin vuoden välein, sekä useamman kerran vuodessa toteutettavissa olevilla, 

suppeammilla Pulssi-kyselyillä. Tutkimustulosten perusteella tiimit laativat kehittä-

missuunnitelmansa. Lisäksi jokaisen henkilöstön edustajan kanssa käydään ker-

ran kuukaudessa valmennuskeskustelu oman lähiesimiehen kanssa. Myös työter-

veydenhuolto, varhaisen puuttumisen -malli ja esimiehen puheeksiottovelvollisuus 

ovat työtyytyväisyyteen ja –hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.  

 

Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan muun muassa liikunta- ja kulttuuriharrastus-

ten tukemisella liikunta- ja kulttuuriseteleiden muodossa sekä tarjoamalla henkilös-

tölle mahdollisuuden monipuolisiin liikuntaharrastuksiin. Kohdeyhteisössä on myös 

henkilöstöstä koostuva harrastekerho, joka järjestää liikuntaan ja hyvinvointiin liit-

tyviä tapahtumia. Lisäksi henkilöstölle kuuluu laaja terveysturvavakuutus, heille 

pidetään ajoittain hyvinvointiluentoja ja jokainen henkilöstön jäsen on osallistunut 

tavoitteellisen vuorovaikutuksen valmennukseen tavoitteena avoin vuorovaikutus 

ja sitä kautta hyvä työilmapiiri ja työhyvinvointi. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi 

finanssiryhmä vuoden 2014 yhteiskuntavastuun raportissa kerrotaan, että ryhmäs-

sä halutaan luoda tasa-arvoiset työskentelymahdollisuudet koko henkilöstölle ja 

palkitsemisjärjestelmien oikeudenmukaisuutta ja läpinäkyvyyttä korostetaan. Hen-

kilöstöetuudet  ovat samat niin vakituisessa kuin määrä- tai osa-aikaisessa työsuh-

teessa olevillakin.  

 

Kohdeyhteisön edustajalta kysyttiin haastattelussa henkilöstön osaamisenkehittä-

mismenetelmistä. Jokaiselle henkilöstön jäsenelle tehdään osaamisenkehittämis-

suunnitelma vuosittain käytävässä kehityskeskustelussa. Osaamistietojen mukai-

sesti kohdeyhteisö tarjoaa henkilöstön jäsenelle omaa sisäistä koulutusta tarvitulla 

osa-alueella. Lisäksi finanssiryhmän tasolla on määritelty työtehtäviin liittyvät 

osaamistasot ja sen mukaiset valmennuskokonaisuudet. Lähiesimiehen kanssa 

käytävissä keskusteluissa seurataan osaamisen ja tavoitteiden saavuttamisen ke-

hitystä.  

 

Sosiaaliseen vastuuseen kuuluu myös selkeä ja ymmärrettävä viestiminen. Fi-

nanssiryhmä ilmoittaa vuosikertomuksessaan 2014 sitoutuneensa vastuulliseen 
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markkinointiin ja mainontaan ja noudattavansa markkinointilainsäädäntöä, kulutta-

javiraston ja Finanssivalvonnan markkinointiohjetta sekä kansainvälisten järjestö-

jen itsesäätelyohjeistuksia, kuten kansainvälisen kauppakamarin ICC:n ohjeita. 

Sen lisäksi, että tuote- ja palvelutiedot kerrotaan selkeästi, myös tuotekehitykses-

sä keskitytään tuotteiden ymmärrettävyyteen ja helppouteen pyrkien huomioimaan 

asiakkaiden tarpeet.  

 

Osa sosiaalista vastuuta on myös se, että pankki tekee yhteistyötä vain vastuulli-

seksi toteamiensa yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteiskuntavastuuraportissa 

2014 selviää, että ryhmätasoisesti yhteistyökumppaneiden sopivuudesta ohjeiste-

taan ryhmän hankintaohjeistuksessa.  Kohdeyhteisön edustajien haastatteluissa 

selvisi, että yksittäisen pankin tasolla yhteistyökumppaneiden vastuullisuuden ar-

viointi perustuu ennen kaikkea paikalliseen tuntemukseen.  

 

”Me tunnetaan ja tiedetään meidän paikalliset yhteistyökumppanit.”  

 

Suuri osa yhteistyökumppaneista on myös kohdeyhteisön asiakkaita, minkä joh-

dosta  pankille on syntynyt kuva yrityksen tai yhteisön toiminnasta ja sen vastuulli-

suudesta. Kohdeyhteisö pyrkii siihen, että yhteistyökumppani on aina paikallinen 

toimija, jonka toiminta vastaa pankin ajattelumallia vastuullisuudesta ja eettisestä 

toiminnasta.  

 

4.2.5 Ympäristövastuu 
 

Kohdeyhteisön henkilöstön haastatteluissa selvisi, että pankin ympäristövaikutuk-

set ovat yhteiskuntavastuun osa-alueista kaikkein vähäisimmät johtuen toimialan 

luonteesta. Kuitenkin ympäristövaikutuksia on olemassa ja ne ovat sekä välittömiä 

että välillisiä. Merkittävimmät ympäristövaikutukset finanssiryhmän vuoden 2014 

yhteiskuntavastuuraportin mukaan ovat energiankulutus sekä kasvihuonekaasujen 

päästöt, vaikkakin rahoitusalan toimijana pankilla on tuotteineen ja palveluineen 

verrattain vähäinen vaikutus esimerkiksi ilmastonmuutokseen.  Vastuullisilla tuot-

teilla ja palveluilla kohdeyhteisö voi vaikuttaa oman toimintansa lisäksi sen ulko-
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puolella syntyviin ympäristövaikutuksiin, jotka voivat olla suuremmat kuin finanssi-

ryhmän oman toiminnan ympäristövaikutukset.  

 

Välillisenä vaikuttaja kohdeyhteisö toimii ohjatessaan asiakkaita ottamaan ympä-

ristövaikutukset huomioon rahoituksen ja sijoittamisen päätöksissä sekä suositte-

lemalla sähköisiä asiakirjoja ja sähköistä asiointia. Asiakaslehdissä kerrotaan 

myös yleisesti ympäristöystävällisistä valinnoista asiakkaiden arjessa.  

 

”Entistä enemmän mennään sähköisiin kanaviin… Toivottavasti pape-

rin määrä tulee vähenemään.”   

 

Finanssiryhmän yhteiskuntavastuuraportin 2014 mukaan finanssiryhmä pyrkii 

ryhmätasoisesti vähentämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia  energian, 

jätteiden ja materiaalien osalta sekä kehittämään ympäristöasioiden hallintaan liit-

tyviä käytäntöjä.  Esimerkki käytännöntoimista on etäneuvottelulaitteiden käytön 

yleistyminen, mikä vähentää työmatkoja, mahdollistaa työskentelyn tehostumisen 

ja vähentää liikenteen päästöjä. Kohdeyhteisön edustajien haastatteluissa selvisi, 

että  pankki suosii investoinneissaan ja toiminnassaan ympäristöystävällisiä ener-

giaratkaisuja, materiaaleja sekä toimintatapoja.  Uudet toimitilat ovat kohdeyhtei-

sössä rakenteilla ja rakentamisessa huomioidaan talotekniset kriteerit siten, että 

kohdeyhteisö pystyy hakemaan ja saamaan uusille toimitiloille ympäristöystävälli-

sistä ratkaisuista kertovan Green Office-sertifikaatin. Oman toiminnan lisäksi koh-

deyhteisö pyrkii olemaan mukana ympäristöteknologiaa kehittävien ja hyödyntävi-

en yritysten hankkeissa sekä mahdollistamaan ympäristöä suosivat investoinnit. 

Tavoitteet toteutetaan sidosryhmäyhteistyön ja erilaisten hankkeiden avulla kuten 

myös pankin ydintoimintaan liittyvien rahoituspalveluiden avulla. Myös  kohdeyh-

teisölle tavaroita ja palveluita toimittavien yritysten ympäristövaikutukset voivat olla 

merkittäviä, jolloin yhteistyökumppaneiden vastuullisuus korostuu. 
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4.3 Jäsenistön ajatuksia yhteiskuntavastuusta 
 

Jäsenistön ajatuksia yhteiskuntavastuusta selvitettiin edustajistolle osoitetun kyse-

lyn avulla. Aihetta lähestyttiin yleisesti yhteiskuntavastuuta käsittelevien kysymys-

ten avulla, jonka jälkeen paneuduttiin erityisesti kohdeyhteisön yhteiskuntavastuu-

seen ja siihen liittyviin seikkoihin.  

 

Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin, mitä termi yhteiskuntavastuu heidän mielestään 

tarkoittaa. Vastaajien määritelmät yhteiskuntavastuusta poikkesivat jonkin verran 

toisistaan. Selkeästi tärkeäksi koettiin, että yrityksen ydinliiketoiminnan esimerkilli-

sen hoitamisen ja kannattavan toiminnan lisäksi myös yrityksen muista vastuista ja 

velvollisuuksista, kuten veronmaksusta huolehditaan. Yrityksen tulee noudattaa 

sitä koskevia lakeja ja säännöksiä, toimia rehellisesti, moraalisesti ja eettisesti   

hyväksymättä rikollisuutta missään muodossa. Myös yhteiskunnan ja erityisesti 

maakunnan sekä siinä toimivien yksilöiden huomioiminen ja hyvinvoinnin tukemi-

nen yrityksen päätöksenteossa koettiin tärkeäksi.  

 

”Kysymys on yritykselle aineettomien arvojen, kuten toimivien viran-

omaissuhteiden, tyytyväisten asiakkaiden, ammattitaitoisen henkilös-

tön ja ympäristön luottamuksen ja hyväksynnän toteuttamisen tärkey-

den ymmärtämisestä yrityksen menestystekijänä.” 

 

Yrityksen, ja erityisesti pankin, tulee huolehtia asiakkaistaan, omistajistaan, muista 

sidosryhmistään sekä tukea toimintaympäristön yrityksiä. Myös kestävä kehitys ja 

ympäristöasioiden huomioiminen nousivat esille eräinä yhteiskuntavastuun määri-

telminä. Muutama vastaajista yhdisti yhteiskuntavastuun myös vahvasti suomalai-

suuteen ja määritti yhteiskuntavastuun olevan esimerkiksi ”yhteistä vastuuta isän-

maasta ja toisistamme.”  
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4.3.1 Pankkialan yhteiskuntavastuu yleisesti 
 

Yhteiskuntavastuun ja asiakkaan kokeman tyytyväisyyden tunnetta pankkiansa 

kohtaa on tutkittu. Mandhachitaran ja Poolthongin (2011) tutkimuksen mukaan 

yhteiskuntavastuullisuus vaikuttaa positiivisesti asiakaskokemukseen ja asia-

kasuskollisuuteen kun taas McDonald & Rundle-Thiele (2008) eivät koe sen vai-

kuttavan pankkialalla asiakastyytyväisyyteen ainakaan niin selvästi kuin asiakkaita 

suoraan hyödyttävät seikat.  Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin tekijöitä, jotka vaikut-

tavat heidän päätökseensä pankin valinnassa.  Merkittävimmin vaikuttavat palve-

lun laatu, pankin paikallisuus sekä luotettavuus. Myös luoton korko ja luoton saa-

tavuus, henkilökunnan tuttuus ja asiantunteva henkilöstö ovat tärkeässä asemas-

sa. Melko moni koki tärkeäksi myös perinteiden jatkamisen; Perheellä on ollut asi-

akkuus samassa pankissa pitkään ja halutaan jatkaa perinteiden viitoittamalla tiel-

lä. Vastauksissa esiintyi melko useasti lisäksi palveluiden saatavuus ja asioinnin 

helppous, ystävällinen ja henkilökohtainen palvelu, pankin maine, palveluiden mo-

nipuolisuus, osuustoiminnallisuus sekä keskittämisedut.  

 

Yhteiskuntavastuullisuutta ei mainittu erikseen pankin valintaan vaikuttavissa tär-

keimmissä seikoissa. Kuitenkin, kun vastaajilta kysyttiin, kuinka merkittäväksi sei-

kaksi yhteiskuntavastuu koetaan pankinvalintatilanteessa, suurin osa vastaajista 

koki asian merkittäväksi tai todella merkittäväksi. Kuvio 8 kuvastaa vastausten ja-

kautumista. Kysymykseen vastasi 35 henkilöä.  

 

 
Kuvio 8. Yhteiskuntavastuun merkittävyys pankin valinnassa 
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Vastaajista 14 henkilöä eli 40 % koki yhteiskuntavastuun merkittäväksi seikaksi 

pankinvalintatilanteessa ja 12 henkilöä eli 34,3 % vastaajista koki asian todella 

merkittäväksi. Kuusi vastaajaa eli 17,1 % ei osannut ottaa kantaa asiaan ja vain 

kolme vastaajaa  eli 8,6 % ei kokenut yhteiskuntavastuuta merkittäväksi. Kukaan 

ei pitänyt yhteiskuntavastuuta täysin merkityksettömänä ja selkeästi yhteiskunta-

vastuullisuuden voidaan todeta vaikuttavan pankin valintaan, vaikkakaan seikka ei 

lukeudu tärkeimpiin pankin valintaan vaikuttaviin kriteereihin. 

 

Osuustoiminnallisen pankin ensisijaista tehtävää mietittäessä kyselyyn osallistu-

neiden vastauksissa korostui pankin velvollisuus turvata pankkipalveluiden saata-

vuus erityisesti omistajajäsenille ja tarjota heille rahoitusta sekä monipuolisia ja 

tarpeisiin sopivia palveluita. Omistajajäsenien taloudellista hyvinvointia tulee edis-

tää ja heille tulee jakaa bonuksia osuustoiminnallisten periaatteiden mukaisesti. 

Toinen tärkeä sidosryhmä, jonka parhaaksi pankin tulee toimia ja jonka tarpeita 

tulee kuunnella, ovat asiakkaat. Osuustoiminnallisen pankin tehtävä on toimia luo-

tettavasti ja tuottaa hyötyä sekä jäsenille että asiakkaille. Palvelun tulee olla tasa-

puolista ja edullista siten, että kaikilla ja erityisesti jäsenillä on siihen mahdollisuus. 

Osuustoiminnallisen pankin tehtävänä pidetään myös maakunnan hyvinvoinnin 

edistämistä. Osa vastaajista nosti esiin lisäksi sen, että pankin tulee toimia kannat-

tavasti ja pitää riskitasonsa matalalla, jotta se kykenee toteuttamaan muita edellä 

lueteltuja tehtäviään.  Erään vastaajan mielestä kuitenkin ”osuustoiminnan nimes-

sä voidaan sietää jonkin aikaa jopa tappiollista toimintaa palvelujen saamiseksi 

kaikille jäsenille”. 

 

Kyselyyn osallistuneista 29 vastasi kysymykseen, joka käsitteli pankin yhteiskun-

tavastuullisen toiminnan tärkeyttä. Kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, että on tär-

keää, että pankki toimii yhteiskuntavastuullisesti siinä missä mikä tahansa muukin 

yhteisö tai yksilö yhteiskunnassa.  Yhteiskuntavastuullinen toiminta herättää luot-

tamusta, helpottaa pankin toiminnan ennakoitavuutta asiakkaan näkökulmasta ja 

voi lisätä asiakkaiden kiinnostusta pankkia kohtaan. Joidenkin vastaajien mielestä 

pankin osuustoiminnallisuus korostaa pankin velvollisuutta toimia yhteiskuntavas-
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tuullisesti huomioiden toiminnassaan jäsenistön ja paikallisen toimintaympäristön 

tarpeet.  

 

Kyselyyn vastanneet pitävät esimerkillisenä yhteiskuntavastuun kantamisena 

pankkialan toimijalta ensisijaisesti toimintaan liittyvien lakien ja säännösten nou-

dattamista sekä muiden velvoitteiden kantamista, kuten veronmaksua. Toiminnan 

tulee olla tasapuolista ja eettisesti kestävällä pohjalla olevaa huomioiden toimin-

nan taloudelliset, sosiaaliset sekä ympäristövaikutukset. 

 

”Pankki toiminnallaan ohjaa asiakkaita kestäviin ratkaisuihin - Pankki 

ei hae pikavoittoja asiakkaidensa tai alueensa kustannuksella.” 

 

Tärkeänä pidetään myös pankin ydintoimintaan liittyvien toimintojen esimerkillistä 

hoitamisesta, kuten rahoituksen sekä muiden kilpailukykyisten ja ajantasaisten 

tuotteiden tarjoamista asiakkaille. Pankin tulee myös kehittää ja tukea toimintaym-

päristöään huomioiden eri sidosryhmien tarpeet keskittyen erityisesti nuoriin ja 

paikallisiin yrityksiin. Lisäksi vastuullinen pankki joustaa asiakkaidensa tarpeiden 

mukaan tarjoten mahdollisuutta esimerkiksi lainan maksuvapaisiin kuukausiin eri-

tyisesti taloudellisesti vaikeina hetkinä. Muutoinkin pankin odotetaan pysyvän ajan 

tasalla ja reagoivan yhteiskunnan muutoksiin varmistaen toimintansa kannatta-

vuuden, asiakkaiden ja omistajien taloudellisen hyvinvoinnin sekä pankin aseman 

hyvänä ja vakaana työnantajana. Lisäksi vastuullisen pankin odotetaan huolehti-

van työntekijöidensä hyvinvoinnista. Vastaajista osa piti myös palveluiden saata-

vuuden takaamista ja erityisesti laajan konttoriverkoston ylläpitämistä esimerkilli-

senä yhteiskuntavastuun kantamisena helpottaen pankin toimipisteissä asiointia.   

 

4.3.2 Yhteiskuntavastuullisuus ja sidosryhmät 
 

Yhteiskuntavastuutekojen yhteydessä on luonnollista pohtia yrityksen tärkeimpiä 

sidosryhmiä ja siten sitä, kenelle yritys on oikeastaan vastuussa toimintansa aihe-

uttamista vaikutuksista. Esimerkiksi Jussila et al. (2007) nostavat osuustoiminnalli-

sen yrityksen tärkeimmiksi sidosryhmiksi jäsenistön ja henkilöstön. Kyselyyn vas-
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tanneiden mielestä kohdeyhteisö on toiminnastaan vastuussa ensisijassa jäsenil-

leen. Lisäksi vastuu asiakkaille korostuu muita tekijöitä enemmän. Kysyttäessä, 

kenelle kohdeyhteisö on vastuussa toiminnastaan, vastauksissa esiintyi yhteensä 

55 tekijää, jotka jakautuivat seuraavasti; Jäsenet 24 kpl, asiakkaat (sisältäen 

muutkin kuin jäsenet) 15 kpl, toimintaympäristö (sisältäen myös paikalliset toimijat, 

kuten asukkaat ja yritykset) 5 kpl, valtio 2 kpl, viranomaiset ja valvovat instanssit 2 

kpl, henkilöstö 2 kpl, yhteiskunta 2 kpl, OP-Ryhmä 1 kpl, kohdeyhteisön hallitus ja 

edustajisto 1 kpl sekä muut sidosryhmät 1 kpl. Kuvio 9 kuvastaa vastauksien ja-

kautumista prosentuaalisesti.  

 

 
Kuvio 9. Kohdeyhteisön tärkeimmät sidosryhmät edustajiston näkökulmasta 

 

Yhteiskuntavastuussa on kyse yrityksen tai yhteisön kyvystä vastata sidosryhmi-

ensä odotuksiin ja vaatimuksiin (Falck & Heblich, 2007). Tulosten perusteella koh-

deyhteisön tärkein sidosryhmä, jäsenistö, pitää kohdeyhteisöä yhteiskuntavastuul-

lisena toimijana. Aihetta koskevaan kysymykseen vastasi 36 henkilöä ja vastauk-

set jakautuivat kuvion 10 osoittamalla tavalla. 
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Kuvio 10. Kohdeyhteisön yhteiskuntavastuullisuuden aste jäsenistön näkökulmas-

ta 

 

Vastaajista 29 henkilöä eli 80,6 % pitää kohdeyhteisöä yhteiskuntavastuullisena ja 

viisi henkilöä eli 13,9 % vastaajista pitää kohdeyhteisöä todella vastuullisena. Vas-

taajista kaksi eli 5,6 % ei osaa ottaa asiaan kantaa ja kukaan ei ollut sitä mieltä, 

että kohdeyhteisö toimii vastuuttomasti. 

 

Jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia yhteiskuntavastuuta koskevassa päätöksen-

teossa selvitettiin edustajistolta. Tärkeimpien sidosryhmien näkemyksiä yhteiskun-

tavastuuta koskevassa päätöksenteossa on tärkeää kuunnella, jotta niiden odo-

tuksiin pystytään vastaamaan (Pedersen, 2006). Kyselyssä kysyttiin, kokevatko 

vastaajat, että jäsenistöllä on vaikutusmahdollisuuksia pankin yhteiskuntavastuuta 

koskevassa päätöksenteossa. Aihetta käsittelevään kysymykseen vastasi 28 hen-

kilöä, joista 64 % oli sitä mieltä, että jäsenistöllä on vaikutusmahdollisuuksia. Pää-

töksentekoon pystyy vaikuttamaan erityisesti edustajiston kautta, mutta myös 

omalla aktiivisuudella on merkitystä. Osa vastaajista koki, että kohdeyhteisö on 

asettanut matalan kynnyksen jäsenistölle yhteydenpitoon pankin yhteiskuntavas-

tuuta koskevissa asioissa ja edustajiston lisäksi mielipiteensä esiin tuomiseksi voi 

käyttää haluamiaan kanavia.  

 

Vastaajista 11 % oli sitä mieltä, että jäsenistön vaikutusmahdollisuudet ovat kehit-

tymässä positiivisempaan suuntaan ja vastaajat toivoivat, että jäsenten mielipiteel-

lä on merkitystä. Vastaajista 7 % ei ollut varma, pääseekö jäsenistö vaikuttamaan 
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yhteiskuntavastuuta koskevaan päätöksentekoon, ja todettiin, että finanssiryhmän 

määrittämät painopistealueet ja keskusyksikön ohjeet vaikuttavat yksittäisen pan-

kin päätöksentekoon merkittävästi. Vastaajista 18 % koki, että jäsenistöllä ei juuri-

kaan ole vaikutusmahdollisuuksia. Periaatteessa edustajiston valinnalla jäsenistö 

pystyy vaikuttamaan myös yhteiskuntavastuuta koskevaan päätöksentekoon. Kui-

tenkin vastaajien mukaan edustajiston valta kyseisissä asioissa ei ole kovinkaan 

suuri, sillä edustajisto esimerkiksi kokoustaa korkeintaan kaksi kertaa vuodessa, ja 

silloinkin kokouksen esityslista on etukäteen laadittu valmistelevan toimikunnan 

toimesta. Vain harvoin esityslistan ulkopuolisia asioita  pystytään tehokkaasti käsit-

telemään edustajiston kokouksissa. Lisäksi osa vastaajista koki, että kanavat, joita 

pitkin jäsenistö pystyy asioihin aidosti vaikuttamaan, ovat jääneet epäselviksi. Tu-

losten perusteella vastaajat kokivat vaikutusmahdollisuutensa selkeästi keskenään 

eritavoin ja vastaukset olivat osittain jopa ristiriitaisia. 

 

Kyselyyn osallistuneilta kysyttiin lisäksi, kokevatko he, että jäsenistön lisäksi muilla 

sidosryhmillä on vaikutusmahdollisuuksia kohdeyhteisön yhteiskuntavastuuta kos-

kevassa päätöksenteossa. Kysymykseen vastasi 25 henkilöä, joista 8 % koki, että 

vaikutusmahdollisuuksia ei ole. Vastauksia ei perusteltu. Vastaajista 20 % ei 

osannut sanoa, onko sidosryhmillä vaikutusmahdollisuuksia ja  suurin osa vastaa-

jista eli 72 % koki, että vaikutusmahdollisuuksia on. Muut sidosryhmät kuin jäse-

nistö pystyvät vaikuttamaan päätöksentekoon esimerkiksi kohdeyhteisön toimitus-

johtajan ja muiden hallinnossa toimivien henkilöiden kautta. Sidosryhmät voivat 

olla myös suoraan yhteydessä kohdeyhteisöön tai herättää yleistä keskustelua 

vaikkapa alueen lehdissä, joihin kohdeyhteisön oletetaan reagoivan. Vaikutus-

mahdollisuudet muodostuvat myös kohdeyhteisön tekemän sidosryhmäyhteistyön 

kautta ja erityisesti yritysten ja asiakkaiden mielipiteet huomioidaan vastausten 

perusteella yhteiskuntavastuuta koskevassa päätöksenteossa. Yrityksillä koetaan 

olevan vaikutusmahdollisuuksia muun muassa sen vuoksi, että niillä katsotaan 

olevan hyvä asema toimiessaan alueen potentiaalisena työnantajana. Suoran yh-

teistyön lisäksi sidosryhmät voivat vaikuttaa kohdeyhteisön yhteiskuntavastuuta 

koskevaan päätöksentekoon jokapäiväisten toimiensa ja valintojensa kautta, jolloin 

kohdeyhteisön velvollisuus seurata aktiivisesti ympäristönsä tapahtumia korostuu.  
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Vastauksista ilmeni, että myös lainsäädännön ja valvojien instanssien koetaan 

vaikuttavan kohdeyhteisön yhteiskuntavastuuta koskevaan päätöksentekoon jo 

niiden pakottavuuden takia. Ympäristö- ja luonnonsuojelujärjestöillä on puolestaan 

vaikutusmahdollisuuksia niiden näkyvyyden ja mainosarvon vuoksi. Lisäksi koet-

tiin, että esimerkiksi kunnat ja julkisyhteisöt pystyvät vaikuttamaan kohdeyhteisön 

yhteiskuntavastuuseen niiden mittavan rahaliikenteen vuoksi. Sidosryhmien vaiku-

tusmahdollisuuksilla yhteiskuntavastuuasioissa koettiin olevan vaikutusta pankin 

maineeseen.  

 

4.3.3 Yhteiskuntavastuuteot ja vastuullisuuden keskeisimmät osa-alueet 
 

Kyselyllä pyrittiin myös selvittämään, mitkä kohdeyhteisön yhteiskuntavastuun teot 

ja hankkeet ovat jääneet jäsenistön mieliin.  Useimmat vastauksista liittyivät lasten 

ja nuorten talouskasvatusta sekä urheiluharrastuksia ja muutoinkin hyvinvointia 

tukevaan toimintaan. Myös alueen kulttuurin ja kulttuuriharrastusten, urheiluseuro-

jen sekä nuorten kesätyöpaikkojen tukeminen nousivat esiin useissa vastauksissa. 

Lisäksi vastauksissa mainittiin joitakin yksittäisiä tekoja, kuten rahoituksen myön-

täminen toimialueella ja niin sanottu nettipäivä, jossa opastettiin verkkopankin 

käyttöä. Yhteiskuntavastuutekona pidettiin myös esimerkillisenä työnantajana toi-

mimista.  

 

”Näkyy ja kuuluu eri tapahtumissa.” 

 

”Työnantajana esimerkillinen. Uuden toimitalon rakentaminen. Rahoi-

tuksen järjestäminen alueen suuriin rakennushankkeisiin. Sponsorointi 

eri tapahtumissa. Lasten huomioiminen!” 

 

”Lastensairaala-keräys, kulttuurin tukeminen (mm. teatteriliput) jne.” 
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”Nuorten kesätyöt yhdistysten kautta. Lyhennysvapaat. Hippokisat. On 

monen yhdistyksen kanssa yhteistyössä. Ymmärtääkseni myös henki-

löstöstä pidetään hyvää huolta.” 

 

Kyselyllä selvitettiin, mitkä asiat ovat vastaajien mielestä erityisen tärkeitä koh-

deyhteisön yhteiskuntavastuussa. Tärkeimpinä asioina yleisesti ottaen kohdeyh-

teisön yhteiskuntavastuussa pidettiin toimintaympäristön hyvinvoinnin kehittämistä, 

nuorten hyvinvoinnin tukemista sekä paikallisten yritysten tukemista rahoituspalve-

luiden ja hankintojen avulla. Lisäksi pankin ydintoiminta tulee olla vastuullisesti ja 

eettisesti järjestettyä siten, että kaikkia pystytään palvelemaan ja kohtelemaan 

tasapuolisesti. Toiminnan luotettavuus, asiantuntevuus ja avoimuus ovat myös 

yhteiskuntavastuuseen vaikuttavia seikkoja. Osa vastaajista piti tärkeänä  myös 

positiivista mainevaikutusta, jonka yhteiskuntavastuullisten asioiden toteuttaminen 

saa aikaan. Kohdeyhteisön yhteiskuntavastuussa tärkeää on lisäksi huomioida 

vanhukset ja ympäristöasiat, reagoida ympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä 

mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa yhteiskunnan tasolla päätöksentekoon.  

 

”Edistää omistajajäsenten ja asiakkaiden toimintaympäristön kestävää 

taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta. ” 

 

” ”Elää niin kuin opettaa!” Kun tekee yhteiskuntavastuun piiriin kuulu-

via asioita "lite bättre" niin hyvä tulee! ” 

 

”Se, että pankki on aktiivisesti mukana kehittämässä alueen hyvin-

vointia. Pankin on hyvä tuoda esille sitä, että voiton maksimointi ei ole 

aina pääasia kaikessa toiminnassa. ” 

 

Yleisesti pankkialan yhteiskuntavastuuta koskettavissa kysymyksissä kysyttiin, 

mitä odotuksia vastaajilla on pankin yhteiskuntavastuusta. Vastaukset käsittelivät 

selkeästi kohdeyhteisön vastuullisuutta yleisesti pankkialan vastuullisuuden sijaan, 

mistä syystä tulokset käsitellään kohdeyhteisön vastuullisuutta koskien. Tulosten 
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mukaan osa vastaajista kokee kohdeyhteisön vastaavaan niitä odotuksia, joita 

kyselyyn vastanneilla finanssialan toimijan yhteiskuntavastuusta yleisesti on.  

 

”Pankin palveluja pitää jatkuvasti kehittää yhteiskunnan muutosten 

mukana. Pitää etsiä asiakkaiden eri elämäntilanteita tukevia ja helpot-

tavia palveluja - liiketaloudellinen kannattavuus tietenkin siinä mukana 

pankin kannalta, muttei kohtuuttomana.” 

 

”Isolla työllistäjällä pitää löytyä asiantuntemusta ja halua vastuulliseen 

toimintaan.” 

 

Vastauksien perusteella jäsenistö odottaa ennen kaikkea, että pankki tukee ja 

edistää toimintaympäristönsä taloudellista hyvinvointia ja elinvoimaisuutta keskit-

tyen yrityksiin, urheiluseuroihin, lapsiin sekä vanhuksiin. Pankin tulee näkyä ihmis-

läheisenä ja maakunnallisena toimijana, joka käyttää voittovarojansa toiminta-

alueen taloudellisen kehityksen edesauttamiseksi. Kaikessa toiminnassa pankin 

palveluita ja niiden saatavuutta pidetään kuitenkin lähtökohtana. Lisäksi pankin 

odotetaan olevan ajan tasalla yhteiskunnan sekä paikallisen toimintaympäristön 

tilanteesta ja reagoivan nopeasti muutoksiin ja ymmärtävän asiakkaiden vaihtele-

via taloudellisia tilanteita. Yhteiskuntavastuuseen liittyen pankin odotetaan olevan 

niin hyvä työnantaja kuin veronmaksajakin. Pankin toiminta tulee olla hyvin johdet-

tua, vakavaraista, luotettavaa. Päätöksenteon tulee olla harkittua huomioiden kil-

pailutilanteen, vallitsevat taloudelliset suhdanteet sekä riskit siten, ettei kukaan 

ajaudu pankin päätöksien vaikutuksesta ahdinkoon.  

 
4.3.4 Kehitettävät alueet kohdeyhteisön yhteiskuntavastuussa 
 

Mihin seikkoihin tulee sitten kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, jotta kohdeyh-

teisö voi parantaa yhteiskuntavastuutaan jäsenistön mielestä? Parannettavia seik-

koja ovat vastausten perusteella ensisijaisesti pankin näkyvyyden sekä tiedottami-

sen lisääminen niin yhteiskuntavastuu- kuin muissakin asioissa. Yhteiskuntavas-

tuun eteen tehtyjä asioita voisi nykyistä enemmän korostaa ja eräs vastaajista ko-

ki, että myös paremmuutta muihin alan toimijoihin verrattuna voisi tuoda esiin. 
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Kohdeyhteisön toivotaan tuovan omat arvonsa selkeämmin esille ja avaavan sitä, 

mitä pankin yhteiskuntavastuu todella pitää sisällään. Näkyvyyden ja avoimuuden 

lisääntymistä erityisesti asiakaskohderyhmään nähden pidettiin tärkeänä.  

 

Avoimen viestinnän ja tiedottamisen lisääntymistä toivotaan, mutta kuitenkin vas-

taajat pitävät kohdeyhteisön nykyistä tiedottamista sisällöltään avoimena ja rehelli-

senä. Jäsenistön näkemyksiä kohdeyhteisön tiedottamisesta voi nähdä kuviosta 

11. Tiedottamisen avoimuutta ja rehellisyyttä koskevaan kysymykseen vastasi 35 

henkilöä. 

 

 
Kuvio 11. Jäsenistön näkemys kohdeyhteisön tiedottamisen avoimuudesta ja re-

hellisyydestä 

 

Vastaajista selkeästi suurin osa, 28 henkilö eli 80 %, pitää kohdeyhteisön tiedot-

tamista avoimena ja rehellisenä ja 6 henkilöä eli 17,1 % todella avoimena ja rehel-

lisenä. Vastaajista yksi eli 2,9 % ei osannut ottaa kantaa asiaan ja kukaan ei ollut 

sitä mieltä, että tiedottaminen olisi vain harvoin tai ei lainkaan avointa ja rehellistä.  

 

Viestinnän ja näkyvyyden lisääntymisen lisäksi asiakkaiden ja omistaja-

asiakkaiden mielipiteitä toivotaan kuultavan nykyistä enemmän, jotta kohdeyhteisö 

pystyy kantamaan yhteiskuntavastuutaan paremmin. Eräs vastaajista kuitenkin 

koki, että tämä tutkimus on merkki siitä, että edistystä on tällä saralla tapahtumas-

sa. Yleisesti ottaen toiminnassaan pankin toivotaan huomioivan enemmän asiak-

kaan hyvinvointi ja etu kuin tuloksen tekeminen. Osa vastaajista toivoo pankin 
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myös panostavan nykyistä enemmän ympäristön hyvinvoinnin lisäämiseen, kestä-

vään kehitykseen ja vihreisiin arvoihin keskittyen esimerkiksi luonnonsuojelun tu-

kemiseen sekä uuteen vihreään teknologiaan. Kaikista vastaajista suurin osa piti 

esimerkiksi tärkeänä sitä, että kohdeyhteisö ottaa käyttöönsä ympäristövastuuta 

kuvaavan Green Office-sertifikaatin. Kuvio 12 kuvastaa sertifikaatin käyttöönoton 

merkitystä vastaajille. Aihetta käsittelevään kysymykseen vastasi 36 henkilöä. 

 

 
Kuvio 12. Green Office-sertifikaatin käyttöönoton merkitys jäsenistölle 

 

Vastaajista suurin osa, 22 henkilöä eli 61,1 %, pitää tärkeänä, että kohdeyhteisö 

ottaa käyttöönsä Green Office-sertifikaatin. Viisi henkilöä eli 13,9 % vastaajista 

kokee asian todella tärkeäksi. Kuusi vastaajaa eli 16,7 % ei osaa ottaa asiaan kan-

taa ja vain kolme henkilöä eli 8,3 % vastaajista ei pidä asiaa juurikaan tärkeänä. 

Kenenkään vastaajan mielestä asia ei ole lainkaan tärkeä.  

 

Edellä mainittujen asioiden lisäksi vastaajat nostivat esiin yksittäisiä asioita, joihin 

kohdeyhteisön tulee panostaa nykyistä enemmän parantaakseen vastuullisuut-

taan. Yhteiskuntavastuu koetaan monitahoiseksi asiaksi, ja siten asioita tulee pun-

nita monesta näkökulmasta reagoiden ympäristön muutokseen. 

 

”Yhteiskuntavastuu on hyvin monitahoinen asia alkaen lapsista ja nuo-

rista jatkuen aina liike-elämän tarpeisiin. Yhteiskuntavastuu ei kos-

kaan tule valmiiksi, sillä yhteiskunta muuttuu jatkuvasti ja yhteiskunta-

vastuun tulee muuttua sen mukana.” 
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Yhteiskuntavastuussaan pankin tulee panostaa nuoriin ja innovatiivisiin ideoihin, 

sidosryhmäyhteistyöhön sekä palvelutarjontansa kehittämiseen. Koetaan, että 

nuoriin perheellisiin ja heidän tukemiseensa voitaisiin keskittyä enemmän samoin 

kuin nuorten yrittäjäkasvatuksen kannustamiseen sekä tukemiseen. Vaikkakin 

kohdeyhteisö on panostanut nuorten taloustuntemuksen kehittämiseen, voi erään 

vastaajan mielestä asiaan kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Mietittäessä, 

millaista toimintaa pankin tulee tukea, nousi edellä mainittujen asioiden lisäksi 

esiin myös kulttuurin ja liikunnan tukeminen.  

 

”Pankki voisi vielä olla tukemassa joitakin hyviä ohjelmia joita toteute-

taan maakunnassa, jolla edistetään ja turvataan asukkaiden hyvää ar-

kea ja selviytymistä.” 

 

Vaikkakin nuorten taloudellinen hyvinvointi koetaan ensisijaisen tärkeäksi, nousi 

kyselyssä esiin myös vanhusten pankkipalveluiden turvaaminen. Eräs vastaajista 

toivoo, että pankki alentaa laskujen maksamisesta kassapalveluissa perittävää 

palvelumaksua, jotta vanhukset voivat tasavertaisesti hoitaa pankkiasioitaan huo-

mioiden kyseisen asiakasryhmän mahdollisesti vähäiset taidot ja valmiudet verk-

kopalveluiden käyttöön. Yhteiskuntavastuun parempaan kantamiseen liittyen vas-

tauksissa nousi esiin myös omistajavastuun selkeämpi korostaminen. Lisäksi pan-

kin tulisi välttää yli-investointeja kaupunkikeskustan alueelle, jossa myös kohdeyh-

teisön pääkonttori sijaitsee. Toisaalta kohdeyhteisön uutta toimitilahanketta pidet-

tiin hyvänä esimerkkinä yhteiskuntavastuusta ja sen koetaan lisäävän kaupungin 

vetovoimaisuutta. Vastaavia hankkeita toivotaan myös muiden kohdeyhteisön 

konttoreiden osalta. Lisäksi toivotaan, että maakunnassa pystyttäisiin nykyistä 

enemmän edistämään asioita, jotka liittyvät finanssiryhmän Oma sairaala-

hankkeeseen. 

 
4.4 Yhteenveto tuloksista  
 

Tässä kappaleessa esitetään yhteenveto keskeisimmistä tuloksista osuustoimin-

nallisen pankin yhteiskuntavastuusta ja jäsenistön odotuksista. Taulukossa 2 ilme-
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nee yleisesti osuustoiminnallisen pankin toimintaan ja yhteiskuntavastuuseen liit-

tyvät tulokset. 

 

Taulukko 2. Osuustoiminnallisen pankin toiminta ja yhteiskuntavastuu yleisesti 
 

OSUUSTOIMINNALLISEN PANKIN TEHTÄVÄ 
 

Kohdeyhteisön perustehtävä Osuustoiminnallisen pankin ensisijainen 
tehtävä jäsenistön mielestä 

 
• Edistää omistajajäsenten, asiakkaiden  

ja toimintaympäristön kestävää talou-
dellista menestystä, turvallisuutta ja hy-
vinvointia. 

 
• Pankkipalveluiden saatavuuden tur-

vaaminen erityisesti jäsenille 
• Rahoituksen ja monipuolisten palvelui-

den tarjoaminen 
• Jäsenten taloudellisen hyvinvoinnin 

edistäminen 
• Luotettava toiminta asiakkaiden ja jä-

senten hyväksi 
• Maakunnan hyvinvoinnin edistäminen 
• Kannattava toiminta 

 
 

YHTEISKUNTAVASTUU OSANA PANKKITOIMINTAA – JÄSENISTÖN NÄKEMYS 
 

Pankin yhteiskuntavastuullisuuden vaiku-
tukset jäsenistön mielestä 

Yhteiskuntavastuun sijaan pankin valintaan 
ensisijaisesti vaikuttavat tekijät jäsenistön 

mielestä 
 

• Lisää kiinnostusta ja luottamusta pan-
kin toimintaan 

• Toiminnan ennakoitavuuden lisäänty-
minen 

• Mainehyöty 
• Voi vaikuttaa positiivisesti pankinvalin-

taan 

 
• Palvelun laatu 
• Paikallisuus 
• Luotettavuus 
• Luoton saatavuus ja luoton korko 
• Henkilökunnan tuttuus 
• Asiantuntevuus 

 
 

YHTEISKUNTAVASTUUSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 
 

Kohdeyhteisön yhteiskuntavastuun perusta Kohdeyhteisön vastuullisuutta ohjaavat 
tekijät 

 
• Osuustoiminta 
• Arvot 
• Vahva vakavaraisuus 
• Osaava riskienhallinta 

 
• Finanssiryhmän linjaukset ja yhteiskun-

tavastuuohjelma 
• Finanssialan murrokseen liittyvät teki-

jät, erityisesti digitalisaatio ja demogra-
finen muutos 

• Säädökset ja normit 
• Maantieteellinen sijainti 
• Yhteiskuntavastuutekojen mahdolli-

simman laaja vaikuttavuus 
• Paikallisuus ja paikallisen hyvän koros-
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tuminen 
• Sidosryhmät 
• Mainehyöty 

 

 

Osuustoiminnallisen pankin perustehtävä heijastaa yhteiskuntavastuun kannalta 

tärkeitä asioita. Jäsenistö pitää kuitenkin osuustoiminnallisen pankin ensisijaisena 

tehtävänä sekä vastuullisen toiminnan lähtökohtana sitä, että pankki kykenee tur-

vaamaan pankkipalveluiden saatavuuden. Taulukko 3 käsittelee tarkemmin koh-

deyhteisönä toimivan osuustoiminnallisen pankin yhteiskuntavastuun nykytilaa 

verraten sitä jäsenistön odotuksiin.  

 

Taulukko 3. Osuustoiminnallisen pankin yhteiskuntavastuun nykytila verrattuna 

jäsenistön odotuksiin 
  

JÄSENISTÖN  
ODOTUKSET 

 

 
KOHDEYHTEISÖN  

NYKYTILA 

 
KOHDE-

YHTEISÖN 
YHTEISKUNTA-

VASTUUN 
TÄRKEIMMÄT 
PAINOPISTE-

ALUEET 
 

 
• Pankin palvelut ja niiden saa-

tavuus lähtökohtana 
• Toimintaympäristön taloudel-

lisen hyvinvoinnin ja elinvoi-
maisuuden kehittäminen 

• Nuorten hyvinvoinnin tuke-
minen 

• Paikallisten yritysten tukemi-
nen  

• Vastuullinen, eettinen ja ta-
sapuolinen pankin ydintoi-
minta  

• Yhdenvertaisten asiointi-
mahdollisuuksien mahdollis-
taminen 

• Ihmisläheisyys, maakunnalli-
nen toimija 

• Muutoksiin reagointi paikalli-
sella ja yhteiskunnallisella 
tasolla 

• Asiakkaiden erilaisten talou-
dellisten tilanteiden ymmär-
täminen 

• Hyvä työnantaja ja veron-
maksaja 

• Vakavaraisuus ja luotetta-
vuus 

• Riskienhallinta 
 

 
• Lasten ja nuorten hyvin-

vointi 
• Vanhusten hyvinvointi 
• Uusien yritysten tukeminen 
• Maakunnan elinvoimaisuus 
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KOHDE-

YHTEISÖN  
YHTEISKUNTA-

VASTUU JA SEN  
KEHITTÄMINEN 

 
Merkittävimmät kehittämiskohteet 
(taloudellinen, sosiaalinen ja ym-

päristövastuu)  
 

• Pankin näkyvyyden, avoi-
muuden ja tiedottamisen li-
sääminen 

• Arvojen esiintuominen 
• Yhteiskuntavastuun sisällön 

avaaminen 
• Asiakkaiden ja jäsenistön 

mielipiteiden huomioiminen 
yhteiskuntavastuuasioissa 

• Asiakkaiden edun huomioi-
minen tuloksen tekemisen si-
jaan 

• Keskittyminen ympäristön 
hyvinvointiin, vihreisiin arvoi-
hin, kestävään kehitykseen 

 

 
Taloudellinen vastuu 

• Vastuualueista merkittävin 
• Vaikutukset maakunnan 

hyvinvoinnin edistämiseen 
• Merkittävä työllistäjä ja ve-

ronmaksaja 
• Alueen elinvoimaisuuden 

edistäminen 
• Asiakkaiden taloudellinen 

hyvinvointi 
• Taloudellisen tilanteen 

ymmärtäminen ja joustami-
nen 

• Keskittämisedut/bonukset 
• Edut paikallisilta yrittäjiltä 
• Opastaminen sähköisten 

palveluiden turvallisessa 
käytössä 

• Vakavaraisuus ja osaava 
riskienhallinta 

• Asiakkaiden tuote-, rahoi-
tus- ja palvelutarpeisiin 
vastaaminen 

• Liiketoiminnan kasvu riskit 
huomioiden  

 
 

Sosiaalinen vastuu 
• Lasten ja nuorten hyvin-

vointi 
• Liikunta- ja kulttuuriharras-

tusten tukeminen 
• Nuorten työllistymisen tu-

keminen 
• Vanhusten hyvinvointi 
• Palvelutarpeiden huomioi-

minen 
• Hyvinvointiin tähtäävien 

hankkeiden tukeminen 
• Asiakkaiden/jäsenistön ta-

loustaidon osaamisen vah-
vistaminen 

• Kattava palveluverkosto 
• Uusien yritysten toiminnan 

edistäminen ja tukeminen 
• Selkeä ja ymmärrettävä 

viestintä 
• Vastuulliset yhteistyö-

kumppanit 
• Vastuullinen työnantaja 
• Henkilöstön hyvinvoinnin 

tukeminen ja osaamisen 
kehittäminen 

• Eettinen liiketoiminta 
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Ympäristövastuu 

• Vastuulliset tuotteet ja pal-
velut 

• Asiakkaiden kannustami-
nen ympäristöystävällisten 
ja sähköisten tuottei-
den/palveluiden käyttöön 

• Ympäristöystävällisten 
energiaratkaisujen, materi-
aalien ja toimintatapojen 
suosiminen investoinneissa 
sekä päivittäisessä toimin-
nassa 

• Ympäristöteknologiaa ke-
hittävien ja hyödyntävien 
yritysten hankkeiden tuke-
minen ja mahdollistaminen 

• Green Office -sertifikaatti 
 

 
TÄRKEIMMÄT 

SIDOSRYHMÄT 

 
• Jäsenet 
• Asiakkaat 
• Toimintaympäristö (sis. pai-

kalliset toimijat, asukkaat, yri-
tykset) 

• Valtio 
• Viranomaiset 
• Henkilöstö 
• Yhteiskunta 

 
 

 
• Pankin hallinto (hallinnon 

jäsenet, hallitus, edustajis-
to) 

• Oppilaitokset 
• Lähiyhteisöt/ 
• Yleishyödylliset yhteisöt 
• Palkansaajat/ 
• Palkansaajajärjestöt 
• Yritykset/Yrittäjäjärjestöt 
• Keskuskauppakamari 
• Viranomaiset 
• Kaupunki 
• Asiakkaat 
• Jäsenistö 
• Henkilöstö 

 
 

Syyt kohdeyhteisön sidosryhmävuoro-
puheluun 

• Yhteiskuntavastuussa kehitettävi-
en osa-alueiden tunnistaminen 

• Uusien ideoiden hankkiminen yh-
teiskuntavastuun toteuttamiseen 
liittyen 

• Hakee toiminnalle oikeutusta 
 

 

Kohdeyhteisön yhteiskuntavastuu vastaa hyvin jäsenistön odotuksiin, vaikkakin 

joitakin painotuseroja kohdeyhteisön ja jäsenistön näkemyksissä esiintyy. Kehitet-

täviä kohteita on ensisijaisesti viestinnän ja sidosryhmien huomioimisen alueella. 

Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu ovat selkeästi ympäristövastuuta merkittäväm-

piä, mutta jäsenistö odottaa panostusta myös ympäristön hyvinvointiin.   
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää osuustoiminnallisen pankin 

yhteiskuntavastuuta ja sen toteuttamista jäsenistön näkökulmasta. Tutkimus toteu-

tettiin tapaustutkimuksena. Moniulotteisen aihepiirin ymmärtämiseksi oli perustel-

tua käyttää useaa aineistolähdettä, minkä johdosta  tutkimuksen aineisto rakentui 

valmiista aineistosta, kahdesta teemahaastattelusta sekä pankin edustajistolle 

osoitetusta kyselytutkimuksesta. Tässä luvussa esitellään yhteenveto tutkimustu-

loksista vastaten tutkimuskysymyksiin. Lisäksi käydään keskustelua tuloksista ja 

arvioidaan tutkimuksen kontribuutio sekä tutkimusta rajoittaneet tekijät. Lopuksi 

esitetään ehdotukset jatkotutkimusaiheista.   

 

5.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 
 

Tutkimuksessa osuustoiminnallisen pankin yhteiskuntavastuun toteuttamista lä-

hestyttiin pankin jäsenistön näkökulmasta tapaustutkimuksen avulla. Tutkimukses-

sa pyrittiin vastaamaan kysymykseen; Mitä odotuksia jäsenistöllä on osuustoimin-

nallisen pankin yhteiskuntavastuusta?  Lisäksi selvitettiin, mitä pankin yhteiskunta-

vastuu on ja mitkä tekijät vaikuttavat erityisesti osuustoiminnallisen pankin yhteis-

kuntavastuuseen. Tutkittiin myös sitä, kuinka sidosryhmävuorovaikutus liittyy 

osuustoiminnallisen pankin yhteiskuntavastuuseen. 

 

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että paikallisuus korostuu osuustoiminnallisen 

pankin yhteiskuntavastuussa sekä jäsenten odotuksissa yhteiskuntavastuuta koh-

taan. Seikat, jotka näkyvät vahvasti osuustoiminnan arvoperustassa, esiintyvät 

myös jäsenistön ajatuksissa osuuspankin yhteiskuntavastuusta. Toisaalta tutki-

muksessa selvisi, että jäsenistö odottaa, että osuustoiminnallinen pankki toimii 

yhteiskuntavastuullisesta aivan kuin mikä tahansa muukin taho yhteiskunnassa. 

Pankin osuustoiminnallisuus voi kuitenkin korostaa tarvetta näyttäytyä vastuullise-

na toimijana. Vaikka yhteiskuntavastuullisuus koettiin merkittävänä asiana pankin 

valintaa koskevassa päätöksenteossa, ei se noussut esiin tilanteessa, jossa vas-

taajia pyydettiin luettelemaan kyselytutkimuksessa pankin valintaan vaikuttavat 
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tärkeimmät seikat. Pankin valintaan vaikutti sen sijaan palvelun laatu, pankin pai-

kallisuus sekä luotettavuus. Jäsenistö piti osuustoiminnallisen pankin ensisijaisena 

tehtävänä pankkipalveluiden saatavuuden turvaamista jäsenistölleen sekä muille 

asiakkailla. Pankin tulee pystyä tarjoamaan rahoitusta sekä monipuolisia ja kilpai-

lukykyisiä pankkipalveluita. Jäsenistö odotti, että osuustoiminnallisen pankin yh-

teiskuntavastuullisuuden pohjana on sen ydinliiketoiminnasta ja jäsenistön arvioi-

masta ensisijaisesta tehtävästä huolehtiminen siten, että toiminta on kannattavaa. 

Pankin tulee huolehtia myös muista vastuistaan, kuten veronmaksamisesta, ja 

noudattaa sitä koskevia lakeja ja säädöksiä toimien eettisesti hyväksyttävällä ja 

luotettavalla tavalla.  

 

Jäsenistön mielestä osuustoiminnallinen pankki on toiminnastaan vastuussa ensi-

sijaisesti jäsenistölle sekä asiakkaille. Pankin odotettiin huomioivan toimintansa 

taloudelliset, sosiaaliset sekä ympäristövaikutukset. Osuustoiminnallisen pankin 

yhteiskuntavastuullisuuden odotettiin näkyvän ennen kaikkea toimintaympäristön-

sä taloudellista hyvinvointia tukevina toimenpiteinä huomioiden erityisesti paikalli-

set yritykset, yhdistykset, lapset sekä vanhukset. Yhteiskuntavastuullisuudeksi 

koettiin myös se, että pankki näyttäytyy ihmisläheisenä ja maakunnallisena toimi-

jana täyttäen velvollisuutensa niin hyvänä työnantajana kuin muissakin rooleissa 

yhteiskunnassa. Jäsenistö odotti, että osuustoiminnallinen pankki on ajan tasalla 

yhteiskunnan sekä paikallisen toimintaympäristönsä vaihtelevista tilanteista rea-

goiden muutoksiin nopeasti. Pankin myös odotetaan ymmärtävän asiakkaidensa 

vaihtelevia taloustilanteita ja joustavan tarpeen vaatimalla tavalla.  

 

Tarkasteltaessa pankkialan yhteiskuntavastuuta yleisesti, voitiin todeta, että pank-

ki huomioi yhteiskuntavastuussaan toimintansa taloudelliset, sosiaaliset sekä ym-

päristölliset vaikutukset. Toiminnan luonteesta johtuen välittömät taloudelliset ja 

sosiaaliset vaikutukset ovat huomattavasti ympäristöllisiä vaikutuksia merkittä-

vämpiä. Pankin yhteiskuntavastuullisuutta ohjaa erilaiset sidosryhmien tarpeet, 

mutta myös finanssialan toimijoita koskevat lait ja säännökset ovat suuressa ase-

massa, sillä toiminta on tiukkaan säänneltyä. Kuten muillakin toimialoilla, pankin 

taloudellisen vastuun kulmakiviä ovat toiminnan kannattavuus ja vakavaraisuus 
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sekä yhteiskunnan taloudellisen hyvinvoinnin tuottaminen sekä rooli palkan- ja 

veronmaksajana. Pankkien taloudellisen vastuun erityispiirteenä  voidaan pitää 

Koivuportaan (2008) mukaan asiakkaan maksukyvyn ja taloudellisen tilanteen luo-

tettavaa analysointia. Tutkimuksen kohdeyhteisö ei niinkään nostanut asiakkaan 

maksukyvyn luotettavaa analysointia taloudellisen vastuun merkittäväksi osa-

alueeksi, vaan mielsi asiakkaan taloudellisen tilanteen ymmärtämisen ja joustami-

sen asiakkaan tarpeiden mukaan esimerkiksi lainan maksuvapaiden jaksojen kei-

noin jopa tärkeämmäksi.   

 

Pankin sosiaaliseen vastuuseen puolestaan lukeutuu  ennen kaikkea talousrikolli-

suuden torjunta, yhteistyö eri sidosryhmien kanssa, omistajien huomioiminen pää-

töksenteossa sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen. Ympäris-

tövastuussa pankki huomioi muiden toimijoiden tavoin oman toimintansa ympäris-

tövaikutukset panostaen toiminnassaan ja valinnoissaan vihreisiin arvoihin. Pankin 

ympäristövastuulle on ominaista, että sen toiminnan välilliset vaikutukset voivat 

olla välittömiä vaikutuksia merkittävämpiä ja siten pankki huomioi esimerkiksi ra-

hoituksen myöntämisessä, että rahoituksen hakija toimii vastuullisesti ja ympäris-

töystävällisesti. 

 

Osuustoiminnallisen pankin, kuten minkä tahansa muunkin finanssialan toimijan, 

yhteiskuntavastuuseen ja sen painopisteisiin vaikuttavat ensinnäkin kokonaan toi-

mialan ulkopuolelta tulevat, ja lisäksi finanssialan murrokseen liittyvät tekijät, jotka 

muokkaavat alan toimintaympäristöä. Tällaisiin tekijöihin lukeutuvat globalisaatio, 

digitalisaatio, demografinen muutos, kaupungistuminen, taloussuhdanteiden vaih-

telut, kestävän kehityksen korostuminen sekä sääntelyn lisääntyminen. Osuustoi-

minnallisen pankin yhteiskuntavastuun erityispiirre puolestaan on paikallisen vas-

tuullisuuden korostuminen, mikä kumpuaa osuustoiminnallisesta arvoperustasta. 

Osuuskuntien odotetaan toimivan Kansainvälisen osuustoimintaliitto ICA:n vahvis-

tamien osuustoiminnan periaatteiden mukaisesti ja osa periaatteista käsittelee sel-

keästi osuuskuntien yhteiskuntavastuullisuutta. Tutkimuksen kohdeyhteisön yh-

teiskuntavastuuseen todettiin lisäksi vaikuttavan yhteisön arvot, hallinnointiperiaat-

teet, yhteiskuntavastuuohjelma, lait ja säädökset sekä muut periaatteet, joita koh-
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deyhteisö on sitoutunut noudattamaan, kuten esimerkiksi YK:n Global Compact –

aloitteen periaatteet. Yhteiskuntavastuutekoja punnittaessa tärkeään asemaan 

nousee se, että teot vaikuttavat mahdollisimman laajalti toimintaympäristössä ja 

vastaavat tärkeimpien sidosryhmien tarpeita, mikä voi näkyä positiivisen maine-

hyötynä.  

 

Kenelle yritys on sitten vastuussa ja kuinka pitkälle vastuu ulottuu? Nämä yhteis-

kuntavastuun kysymykset liittyvät vahvasti sidosryhmäajatteluun, sillä on selvää, 

että yrityksen teot vaikuttavat yhteiskuntaan sekä sidosryhmiin. Vastuullisessa lii-

ketoiminnassa yrityksen vuorovaikutus sen sidosryhmien kanssa korostuu. Sidos-

ryhmäajattelu yhdistetään erityisesti osuustoiminnallisiin organisaatioihin, sillä 

osuustoiminnan tarkoituksena on luoda hyvinvointia eri sidosryhmille omistajien 

lisäksi (Jussila et al., 2007). Tutkimuksessa selvisi, että sidosryhmävuorovaikutuk-

sen avulla osuustoiminnallinen pankki selvittää sidosryhmien tarpeita ja pyrkii kar-

toittamaan yhteiskuntavastuun kehitettäviä osa-alueita. Sidosryhmävuorovaikutuk-

sella haetaan myös yhteiskuntavastuuteoille oikeutusta.  

 

5.2 Tuloksista keskustelua 
 
Tarkasteltaessa yhteiskuntavastuuta Carrollin (1991) neliosaisen pyramidimallin 

avulla, voidaan todeta, että pankkialan menestyvä toimija täyttää melko todennä-

köisesti pyramidin kaksi ensimmäistä osaa; Taloudellisen ja legaalisen vastuun. 

Yhteiskuntavastuussa sekä pankkitoiminnassa on keskeistä, että yhteisön toiminta 

on kannattavaa. Lisäksi pankkiala on tiukkaan säädeltyä ja toiminnan jatkuvuuden 

kannalta on tärkeää, että alaa koskevia lakeja ja säädöksiä noudatetaan. Carroll 

(1991) pitää lakien noudattamista yhtenä yhteiskuntavastuun alueena. Tosin aja-

tellaan myös, että yhteiskuntavastuuteoille ei olisi ollenkaan tarvetta, mikäli lain-

säädäntö olisi riittävän kattava ja huomioisi yhteiskunnan sosiaaliset tarpeet (Falck 

& Heblich, 2007). Jos yhteiskuntavastuun ajatellaan alkavan siitä, mihin lainsää-

däntö päättyy (ks. esim. Davis, 1973 ), nousee Carrollin (1991) pyramidimallissa 

tärkeimmiksi tarkastelun kohteiksi pyramidin kaksi viimeistä aluetta; Eettinen vas-

tuu sekä filantrooppinen vastuu. Toimiessaan Kansainvälisen osuustoimintaliitto 
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ICA:n määrittämien arvojen ja periaatteiden mukaisesti (ks. esim. Oczkowski et al., 

2013; Skurnik, 2002) osuuspankkien toiminta on eettisesti vahvalla pohjalla ja tu-

kee toiminnallaan yhteiskunnan, toimintaympäristönsä ja erityisesti jäsentensä 

hyvinvointia täyttäen siten myös eettisen ja filantrooppisen vastuun määritelmät.  

 

Tämä pro gradu -tutkimus tukee Jussila et al.:n (2007) näkemystä siitä, että 

osuustoiminnallisen yhteisön oletetaan toimivan yhteiskuntavastuullisesti, ja että 

osuuskunnan yhteiskuntavastuun ydin on paikallisessa vastuullisuudessa. Yhteis-

kuntavastuun konsepti on toisaalta osuuskuntamuotoisille yhteisöille tuttu myös 

osuustoiminnan periaatteiden vuoksi, joten olisi jopa yllättävää, jos osuustoimin-

nallinen pankki tai mikä tahansa muu osuuskunta toimisi muutoin kuin yhteiskun-

tavastuullisesti. Jäsenistö pitää osuustoiminnallisen pankin yhteiskuntavastuulli-

suutta tärkeänä ja se voi jopa vaikuttaa yhtenä tekijänä pankin valintaan. Toisaalta 

yhteiskuntavastuuta ei erikseen mainittu tärkeimpinä pankin valintaan vaikuttavina 

tekijöinä, joten verrattain yhteiskuntavastuulla ei ole asiaan merkittävää vaikutusta. 

Kuitenkin koettiin, että yhteiskuntavastuullisuus voi lisätä luottamusta ja kiinnostus-

ta pankin toimintaan ja pankki voi saada yhteiskuntavastuuteoistaan mainehyötyä 

etenkin, jos sidosryhmät voivat vaikuttaa yhteiskuntavastuuta koskevaan päätök-

sentekoon. Yhteiskuntavastuullisuus voi parantaa myös pankin toiminnan ennakoi-

tavuutta.  

 

Tutkimustulokset tukevat tutkijan ennakkokäsitystä siitä, että osuustoiminnallinen 

arvoperusta ja finanssialan erityispiirteet luovat osuustoiminnallisen pankin yhteis-

kuntavastuulle erityispiirteensä. Erityispiirteitä muodostuu ennen kaikkea pankki-

toiminnan luonteesta ja sitä kautta myös tiukasta sääntelystä. Osuustoiminnallinen 

arvoperusta heijastuu puolestaan paikallisuuteen ja toimintaympäristön ja jäsenis-

tön hyvinvoinnin edistämiseen. Koivuportaan (2008, 125-127) mukaan pankin yh-

teiskuntavastuun yksi erityispiirre on asiakkaan maksukyvyn ja taloudellisen tilan-

teen luotettavassa analysoinnissa. Tutkimuksessa korostui kuitenkin enemmänkin 

asiakkaan taloudellisen tilanteen ymmärtäminen ja joustaminen. Asian korostumi-

seen voi osaltaan vaikuttaa vallitseva heikko taloustilanne. Jäsenistö myös odot-

taa, että osuustoiminnallinen pankki on ajan tasalla ympäristön ja yhteiskunnan 
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muutoksista ja reagoi niihin tarvittaessa. Finanssialan murros tuo myös omat 

haasteensa ja muutospaineensa yleisesti ottaen pankkien yhteiskuntavastuuseen. 

 

Pohdittaessa osuustoiminnallista pankkia ja sen menestymistä tutkimuksen tulok-

set tukevat Guinnanen (2001) näkemystä siitä, että yhtenä tärkeimmistä seikoista 

osuuskuntamuotoisten pankkien menestymisen taustalla pidetään niiden pääsyä 

paikalliseen tietoon. Haastatteluissa nousi esiin se, että pankki kokee tuntevansa 

asiakkaansa ja sitä kautta tietää toimivansa vastuullisten sidosryhmien kanssa. 

Pankin pohtiessa rahoituksen myöntämistä, paikallisuuden ja paikallisten hankkei-

den tukeminen näkyvät positiivisena seikkana, mikä taas korostuu tärkeänä asiana 

pankin yhteiskuntavastuussa.  

 

Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että tutkimuksen kohdeyhteisönä olevan osuus-

toiminnallisen pankin yhteiskuntavastuu on hyvällä tasolla sen jäsenistön odotuk-

siin nähden ja yhteiskuntavastuuta pidettiin tärkeänä seikkana kohdeyhteisössä. 

Toiminnan taloudellinen ja sosiaalinen vastuu ovat jäsenistönkin mukaan ympäris-

tövastuuta tärkeämmässä roolissa pankkitoiminnassa, vaikkakin vihreät arvot ja 

kestävä kehitys erityisesti ympäristöasioissa ovat jäsenistön mieleen. Kohdeyhtei-

söltä toivotaan kuitenkin parempaa viestintää yhteiskuntavastuuseen ja muutoinkin 

pankin toimintaan liittyen, vaikka voitaisiin ajatella sidosryhmävuoropuhelun olevan 

jopa osittain sisäänrakennettu pankin osuustoiminnalliseen malliin sen hallintoelin-

ten rakentuessa jäsenistöstä. Kuitenkaan jäsenistön lopulliset vaikutusmahdolli-

suudet yhteiskuntavastuuta koskevaan päätöksentekoon eivät ole aina todelliset 

tai voivat vähintäänkin riippua jäsenen omasta aktiivisuudesta. Tutkimuksen poh-

jalta voidaan todeta, että sidosryhmiltä löytyy aitoa kiinnostusta yhteiskuntavastuu-

ta kohtaan, ja siten yhteiskuntavastuusta viestiminen on tärkeää.  

 

5.3 Tutkimuksen kontribuutio ja rajoitukset  
 

Tämän pro gradu –tutkimuksen kontribuutio aiempiin akateemisiin tutkimuksiin 

yhteiskuntavastuusta on osuustoiminnallisuuteen sekä finanssialan erityispiirteisiin 

keskittyminen ja jäsenistön näkökulman esiintuominen. Tutkimuksen kontribuutio 
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kohdeyhteisönä olevalle osuuspankille on merkittävä, sillä tulosten perusteella 

kohdeyhteisö pystyy arvioimaan omien yhteiskuntavastuutekojen riittävyyttä ja tar-

peellisuutta jäsenistön odotuksiin nähden.  

 

Tutkimukseen liittyy rajoituksia. Merkittävä rajoitus tutkimuksen laajuuteen sekä 

tavoitteisiin muodostuu siitä, että se on toteutettu pro gradu -tutkimuksena. Tutki-

mus on tapaustutkimus, jonka johdosta tulokset eivät ole kaikilta osin suoraan so-

vellettavissa kaikkiin osuustoiminnallisiin pankkeihin, sillä tuloksissa selkeästi hei-

jastuu kohdeyhteisön yhteiskuntavastuutekojen erityispiirteet.  Kohdeyhteisön li-

säksi muutkin osuustoiminnalliset pankit voivat kuitenkin saada tästä tutkimukses-

ta tietoa ja ideoita oman yhteiskuntavastuullisuuden kehittämiseen.  

 

Myös tutkimusmenetelmät tuovat omat rajoituksensa. Tämän tutkimuksen aineisto 

kerättiin valmiista aineistosta sekä kahden teemahaastattelun ja edustajistolle 

osoitetun kyselytutkimuksen avulla. Kuten Hirsjärvi et al. (2014, 195) toteavat, eri-

tyisesti kyselytutkimukseen liittyy monia heikkouksia. Ensinnäkään ei voida tietää, 

kuinka vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet kyselyyn ja kuinka rehellisesti he 

ovat vastanneet kysymyksiin. Ei voida myöskään varmistua siitä, onko kysymykset 

ymmärretty oikein vai onko syntynyt väärinymmärryksiä kysymysten sisällöstä. 

Lisäksi ei voida tietää, kuinka hyvin vastaajat ovat perehtyneet aiheeseen, mikä 

selvästi voi vaikuttaa vastausten sisältöön ja laatuun. Tämän tutkimuksen kohdalla 

on mahdollista, että edustajisto on muuhun jäsenistöön verrattuna perehtyneempi 

kohdeyhteisön yhteiskuntavastuuseen, mikä voi vaikuttaa vastausten sisältöön.  

 

Tutkimuksen rajoituksiin lukeutuu myös kyselyyn osallistunut vastaajajoukko. Tut-

kimuksen tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää osuustoiminnallisen pankin yhteis-

kuntavastuuta ja sen toteuttamista jäsenistön näkökulmasta. Jäsenistön näkemyk-

siä selvitettiin edustajistolta. Vaikkakin edustajiston ajatellaan esittävän läpileikka-

usta jäsenistöstään ei tämä täysin toteutunut kyselyyn vastanneiden osalta. Kyse-

lyyn vastanneista selkeästi suurin osa oli yli 50-vuotiaita ja alle 31-vuotiaista ku-

kaan ei vastannut kyselyyn. Vastaajien ikäjakauma voi heijastua vastausten sisäl-

töön. 
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5.4 Jatkotutkimusehdotukset 
 

Osuustoiminnallisen yhteisön tärkeimpiin sidosryhmiin lukeutuvat sen jäsenistö 

sekä henkilöstö. Tämä tutkimus tehtiin pankin jäsenistön näkökulmasta, mutta olisi 

mielenkiintoista tutkia yhteiskuntavastuuta myös henkilöstön näkökulmasta, sillä 

erityisesti pankin kaltaiselle asiantuntijaorganisaatiolle henkilöstön osaaminen ja 

hyvinvointi ovat tärkeässä asemassa. Kiinnostavaa olisi saada selville, kuinka 

osuustoiminnallisen pankin henkilöstö kokee yhteiskuntavastuun ja poikkeaako 

henkilöstön ajatusmalli jotenkin jäsenistön ajatuksista ja odotuksista pankin yhteis-

kuntavastuun suhteen.  

 

Yhteiskuntavastuuta jäsenistön näkökulmasta voitaisiin tutkia myös muilla toimi-

aloilla kuin pankkisektorilla selvittäen, näkyykö osuustoiminnan arvoperusta myös 

muiden organisaatioiden jäsenistön odotuksissa yhteisön yhteiskuntavastuusta. 

Olisi toisaalta myös mielenkiintoista verrata, eroavatko osuustoiminnallisen pankin 

ja ei-osuustoiminnallisen pankin yhteiskuntavastuut ja sen osa-alueet toisistaan 

ottaen huomioon, että pankkialan ydintoiminta on tarkkaan säädeltyä. On toden-

näköistä, että ei-osuustoiminnallinen pankki toteuttaa yhteiskuntavastuutaan aina-

kin osittain samoin keinoin kuin osuustoiminnallinen pankki. Näkyykö osuustoimin-

nallisuuden arvoperusta jollakin tapaa syvällisempänä paneutumisena yhteisön 

toiminnan vaikutuksiin vai ei?  

 

Tutkimuksessa esiteltiin myös yhteiskuntavastuuraportointia ja joitakin tunnusluku-

ja, joilla yhteisöt seuraavat vastuullisuuttaan. Myös näitä tunnuslukuja ja niiden 

toimivuutta yhteiskuntavastuun mittaamisessa olisi kiinnostavaa tutkia lisää. Ehdo-

tan yhdeksi jatkotutkimusaiheeksi lähestyä yhteiskuntavastuuta raportoinnin ja 

tunnuslukujen kautta tutkien, millaisia mittareita organisaatiot käyttävät yhteiskun-

tavastuun mittaamiseen ja kuinka ne palvelevat organisaation asettamia tavoitteita 

yhteiskuntavastuulle.    
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24.5.-27.5.2015 Sähköpostikeskustelut koskien tutkimuksen toteuttamiseen liitty-

viä seikkoja. Keskustelussa mukana kohdeyhteisön pankinjohtaja ja viestintäpääl-

likkö. 

 

10.7.2015 Tapaaminen. Kyselylomakkeen suunnittelua ja läpikäyntiä. Paikalla  

kohdeyhteisön pankinjohtaja ja markkinointipäällikkö. Kohdeyhteisön toimitilat.  

 

12.7.-30.7.2015 Sähköpostikeskustelut koskien kyselyn toteuttamista. Keskuste-

lussa mukana kohdeyhteisön pankinjohtaja, markkinointipäällikkö ja viestintäpääl-

likkö. 

 

20.8.-21.8.2015 Sähköpostikeskustelut koskien kohdeyhteisön perustietoja. Kes-

kustelussa mukana kohdeyhteisön pankinjohtaja.  

 

24.8.2015 Kohdeyhteisön pankinjohtajan haastattelu. Kohdeyhteisön toimitilat. 

 

24.8.2015 Kohdeyhteisön toimitusjohtajan haastattelu. Kohdeyhteisön toimitilat. 

 

 
KIRJALLINEN AINEISTO 
 
 
Finanssiryhmän vuosikertomus 2014 
 
Finanssiryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2014 
 
Kohdeyhteisön asiakaslehdet ajalta 1.1.2013-1.8.2015 
 
Kohdeyhteisön Facebook –julkaisut ajalta 1.1.2013-1.8.2015 



 

 

 

LIITTEET 
 
LIITE 1  

Osuustoiminnan periaatteet (Osuustoiminnan neuvottelukunta, 2005, 12-13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. periaate: Vapaaehtoinen ja avoin jäsenyys 
 
Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille, jotka haluavat käyttää osuus-
kunnan palveluja ja ovat valmiita noudattamaan jäsenyyden velvoitteita. 

7. periaate: Vastuu toimintaympäristöstä 
 
Osuuskunta toimii kestävän kehityksen hyväksi jäsenten päättämällä tavalla. 
Osuuskunta on olemassa ensisijaisesti jäseniään varten; läheinen suhde jäseniin 
ja usein alueellisesti tapahtuva toiminta sitovat osuuskunnat myös tiiviisti 
lähiympäristöön. Osuuskunnalla on kutsumus varmistaa toimintaympäristönsä 
talous-, sosiaali- ja kulttuurialan kestävä kehitys. 

6. periaate: Osuuskuntien keskinäinen yhteistyö 
 
Osuuskunnat palvelevat jäsenistöään tehokkaimmin ja vahvistavat osuustoiminta-
liikettä parhaiten harjoittamalla keskinäistä yhteistyötä paikallisesti, alueellisesti, 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. 

5. periaate: Koulutus, oppiminen ja viestintä 
 
Osuuskunta tarjoaa jäsenille, luottamushenkilöille, liikkeenjohdolle ja henkilöstölle 
mahdollisuuden koulutukseen ja oppimiseen. Tämä tukee osuuskunnan kehit-
tämistä. Osuuskunta tiedottaa ja viestii suurelle yleisölle sekä etenkin nuorille ja 
mielipidevaikuttajille osuustoiminnan luonteesta ja sen eduista. 

2. periaate: Demokraattinen jäsenhallinto 
 
Osuuskunta on jäsentensä hallitsema demokraattinen organisaatio. 
Päätöksentekoon aktiivisesti osallistuva jäsenistö määrää sen toimintalinjoista. 
Yleensä osuuskunnassa pätee jäsen ja ääni -periaate. 

3. periaate: Jäsenten taloudellinen osallistuminen 
 
Jäsenet osallistuvat yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti osuuskunnan 
pääoman kartuttamiseen ja hallitsevat sitä demokraattisesti. 

 

4. periaate: Itsenäisyys ja riippumattomuus 
 
Osuuskunta on itsenäinen, omatoimisuuteen perustuva organisaatio. 



 

 

 

LIITE 2 

 
Haastattelurunko  

 

1 Haastateltavan perustiedot 

 

- Tehtävä, työsuhteen kesto kohdeyhteisössä, koulutus 

 

2 Sidosryhmiä koskevat tiedot 

 

- Kuinka määrittäisitte sanan sidosryhmä? 

- Kuinka määritätte pankkinne tärkeimmät sidosryhmät? 

- Mitkä ovat pankkinne tärkeimmät sidosryhmät?  

- Miten pankkinne käy vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa yhteiskuntavas-

tuuta koskevissa seikoissa?  

-  Millaisia hyötyjä ja haittoja sidosryhmävuoropuhelusta voi olla yhteiskunta-

vastuuta koskevassa päätöksenteossa? 

 

3 Erityisesti henkilöstöön liittyvät yhteiskuntavastuuseikat 

 

- Kuinka henkilöstön työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia seurataan? 

- Mitkä ovat henkilöstön osaamisen kehittämismenetelmät pankissanne? 

- Millä keinoin henkilöstön hyvinvointiin panostetaan? 

 

4 Yhteiskuntavastuuseen vaikuttavat tekijät  

 

- Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, kuinka pankkinne toteuttaa yhteiskuntavas-

tuutaan? 

- Kuinka suuressa roolissa finanssiryhmän linjaukset ovat yhteiskuntavastuu-

ta koskevassa päätöksenteossa pankissanne? 

 

 

 



 

 

 

5 Yhteiskuntavastuu kohdeyhteisössä 

 

- Mitkä ovat tärkeimmät yhteiskuntavastuun painopisteet pankissanne/ Mihin 

erityisesti panostetaan ja miksi? 

- Mikä on pankkinne merkittävin vastuullisuuden alue (sosiaalinen, taloudelli-

nen ja ympäristövastuu)? 

- Merkittävimmät taloudelliset/sosiaaliset/ympäristölliset vaikutukset? 

- Kuinka pankkinne arvioi yhteistyökumppaneiden vastuullisuutta? 

 

 

6 Haluisitteko lisätä aiheeseen liittyen vielä jotakin?  



 

 

 

 
LIITE 3 

Kyselylomakkeen runko 
 
Vastaa kyselyyn joko kirjoittamalla vastauksesi tai ympyröimällä sopivin vastausvaihtoehdoista.  

 

Taustatiedot 

 

1. Ikä   
 1   18-24  2   25-30   3   31-40   

4   41-50 5   51-60 6   yli 60 vuotta 

 

2. Sukupuoli 
 1   Nainen  2   Mies 

 

3. Koulutus 
1 Perusaste (kansakoulu, peruskoulu, keskikoulu) 
2 Keskiaste (ylioppilas, ammatillinen tutkinto) 
3 Alempi korkeakouluaste (mm. ammatilliset korkeakoulut) 
4 Ylempi korkeakouluaste (yliopisto, korkeakoulu) 
5 Tutkijakoulutusaste (lisensiaatti, tohtori) 

 

4. Ammatti 
1 Ylin johto 
2 Keskijohto 
3 Asiantuntija 
4 Toimihenkilö 
5 Yrittäjä 
6 Opiskelija 
7 Eläkeläinen  
8 Muu, mikä? 

 

5. Kuinka pitkään olet ollut [kohdeyhteisön nimi] asiakas? 
 

 1  Alle 5 vuotta      2   5-10 vuotta     3   10-20 vuotta      

4  20-30 vuotta     5  yli 30 vuotta 

 

6. Kuinka pitkään olet ollut [kohdeyhteisön nimi] asiakasomistajana? 
 

 1  Alle 5 vuotta      2   5-10 vuotta     3   10-20 vuotta       

 4  20-30 vuotta     5  yli 30 vuotta 

 

7. Asioitko useammassa kuin yhdessä pankissa? 
 

 1   Kyllä   2   En 



 

 

 

 

 

 

Mieti pankkeja ja pankkien yhteiskuntavastuuta yleisesti, ja vastaa alla oleviin kysymyksiin. 

 

8. Mitkä tekijät vaikuttavat päätökseesi pankin valinnassa? Listaa vähintään kolme seikkaa tärke-
ysjärjestyksessä. 

 

 

9. Mikä on mielestäsi osuustoiminnallisen pankin ensisijainen tehtävä? 
 

 

10. Mitä termi yhteiskuntavastuu mielestäsi tarkoittaa? 
 

 

11. Millaista on esimerkillinen ja hyvä yhteiskuntavastuu pankilta?  
 

 

12. Onko mielestäsi tärkeää, että pankki toimii yhteiskuntavastuullisesti? Miksi?  
 

 

13. Mitä odotuksia sinulla on pankin yhteiskuntavastuusta? 
 

 

14. Kuinka merkittäväksi seikaksi koet pankin yhteiskuntavastuun valitessasi pankkia?   
 
Vastaa asteikolla 1 (Ei lainkaan merkittävä) – 2 (Ei merkittävä) – 3 (En osaa sanoa) -   
4 (Merkittävä) - 5 (Todella merkittävä) 

 

      Ei lainkaan merkittävä   1     2      3     4     5   Todella merkittävä 

 

[Kohdeyhteisön nimi]  yhteiskuntavastuuta koskettavat tiedot  

 

15. Kenelle [kohdeyhteisön nimi] on mielestäsi vastuussa toiminnastaan?  
 

 

16. Kuinka yhteiskuntavastuullinen [kohdeyhteisön nimi] mielestäsi on?  
 
Vastaa asteikolla 1 (Ei lainkaan vastuullinen) – 2 (Vain harvoin vastuullinen) - 3 (En osaa sa-
noa) – 4 (Vastuullinen) - 5 (Todella vastuullinen) 

 

       Ei lainkaan vastuullinen   1     2      3     4     5   Todella vastuullinen  

 

 



 

 

 

 

 

 

17. Kuinka tärkeänä pidät, että [kohdeyhteisön nimi] ottaa käyttöönsä ympäristövastuuta kuvaavan 
Green Office-sertifikaatin?  
 
Vastaa asteikolla 1 (Ei lainkaan tärkeää) – 2 (Ei juurikaan tärkeää) - 3 (En osaa sanoa) –  
4 (Tärkeää) - 5 (Todella tärkeää) 

 

      Ei lainkaan tärkeää   1     2      3     4     5   Todella tärkeää 

 

18. Koetko, että [kohdeyhteisön nimi] tiedotus on avointa ja rehellistä?  
 
Vastaa asteikolla 1 (Ei lainkaan avointa ja rehellistä)  –  2 (Harvoin avointa ja rehellistä) - 3 (En 
osaa sanoa) – 4 (Avointa ja rehellistä) - 5 (Todella avointa ja rehellistä) 

 

      Ei lainkaan avointa ja rehellistä   1     2     3     4     5   Todella avointa ja rehellistä 

 

19. Koetko, että jäsenistöllä on vaikutusmahdollisuuksia pankin yhteiskuntavastuuta koskevassa 
päätöksenteossa? Miksi? 

 

 

20. Koetko, että jäsenistön lisäksi muilla sidosryhmillä on vaikutusmahdollisuuksia pankin yhteis-
kuntavastuuta koskevassa päätöksenteossa? Miksi?  

 

 

21. Tuleeko mieleesi joitakin [kohdeyhteisön nimi] yhteiskuntavastuullisia tekoja tai hankkeita? 
Listaa mieleesi nousevat teot ja hankkeet.  

 

 

22. Mitkä asiat ovat erityisen tärkeitä [kohdeyhteisön nimi] yhteiskuntavastuussa? 
 

 

23. Mihin seikkoihin [kohdeyhteisön nimi] tulisi nykyistä enemmän kiinnittää huomiota parantaak-
seen yhteiskuntavastuutaan? 

 

 

Mahdollisia kommentteja tutkimuksesta ja tutkimusaiheesta voit kirjoittaa tämän kyselyn kääntö-

puolelle. 

 

Kiitos vastauksistasi! Palauta tämä täydennetty kysely 31.7.2015 mennessä oheisessa pa-

lautuskuoressa. Postimaksu on valmiiksi maksettu. 

  



 

 

 

LIITE 4 

Kyselyyn vastanneiden perustiedot 

 

Vastaajien ikäjakauma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaajien sukupuolijakauma 
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Vastaajien koulutusasteen jakauma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaajien ammatillinen jakauma 
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Vastaajien asiakassuhteen kesto kohdeyhteisöön 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaajien omistajajäsenyyden kesto vuosissa mitattuna 
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Vastaajista x määrä toisen pankin asiakkaita 
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