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1 JOHDANTO 

 

Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään kestävyyden ja yritysvastuun merkitystä suoma-

laisessa rakennusalan palveluntarjoajayrityksessä. Kestävyys ja yritysvastuu ovat merkittä-

viä kilpailuetua tuovia toimintamalleja erityisesti yritysten välisessä kaupankäynnissä. Työ 

tutkii, mikä on sidosryhmien merkitys yritysvastuussa ja miten yrityksen tärkeimmät sidos-

ryhmät näkevät sen. Työ on tehty Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle diplomityönä. 

Työ on luottamuksellinen. 

 

Kestävyydestä puhuttiin ensimmäisen kerran Yhdistyneiden kansakuntien Brundtlandin 

komissiossa vuonna 1987, jolloin siitä tehtiin määritelmä ”kehitys, joka tyydyttää nykyhet-

ken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa” (Ym-

päristöministeriö, 2015). Kestävyys jaetaan monissa yhteyksissä kolmeen ulottuvuuteen, 

jotka ovat taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen ulottuvuus (Harmaala & Jallinoja 2012). 

Tämä kestävyyden määritelmä on pysynyt käytössä lähes 30 vuotta, jonka aikana sitä on 

tutkittu ja laajennettu monia kertoja. Kestävyyttä itsessään on tutkittu paljon, mutta sen 

hyödyntämistä markkinoinnissa yrityksille myyvissä yrityksissä (business-to-business) 

vielä hyvin rajallisesti (Sharma, Iyer, Mehrothna & Krishnan 2010). Kestävyydestä käyte-

tään tässä työssä myös nimitystä vastuullisuus. Vastuullisuus käsitteenä kertoo siitä, että 

organisaation kestävyystoimet ovat vastuullista toimintaa niin ympäristön, talouden kuin 

sosiaalisen kestävyydenkin puolelta.  

 

Yritysvastuu on liiketoiminnan sosiaalisia, ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia yhteis-

kunnalle. Liiketoimintaa on tarkoitus toteuttaa niin, että se vastaa sidosryhmien odotuksiin 

ja samalla toimia mahdollisimman riskittömästi. Liiketoiminnan on oltava yritysvastuupe-

riaatteiden mukaan vastuullista. Yritysvastuu on yritykselle vapaaehtoista, eli ylittää lain-

säädännön vaatimukset. Yritysvastuun on todettu lisäävän yrityksen kilpailuetua. Kun yri-

tys vastaa sidosryhmien odotuksiin ja paineeseen, se pystyy pitämään asiakkaansa ja sa-

malla parhaassa tapauksessa valtaamaan uusia asiakassektoreita. (Juutinen & Steiner 2010) 

Työssä käytetään pääsääntöisesti termiä ”yritysvastuu” vaihtoehtoisen termin ”yhteiskun-

tavastuu” sijasta. Yhteiskuntavastuun ja yritysvastuun termien erot selitetään kappaleessa 

3, jossa yritysvastuun tieteellistä taustaa tutkitaan.   
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Global Reporting Initiative –organisaatio on luonut yritysvastuun raportointiohjeiston, jota 

päivitetään säännöllisesti. Kestävyysraportointi on maailmanlaajuisesti tunnustettu, mutta 

sen tuottama taloudellinen hyöty on vielä epävarma. Kestävyyden ja yritysvastuun omak-

sumisen todetaan kuitenkin tutkimusten mukaan tuottavan yritykselle kilpailuedun muita 

alan yrityksiä vastaan. (Nikolaeva & Bicho 2011)  

 

Yrityksen sidosryhmät, kuten alihankkijat, asiakkaat, osakkeenomistajat, yhteistyökump-

panit ja viranomaiset, ovat kestävyyden ja yritysvastuun keskiössä. Kaiken yritysvastuu-

toiminnan tulee olla sidosryhmien toiveiden ja tarpeiden mukaan toteutettua. Sidosryhmien 

tunnistaminen ja heidän merkityksensä tason arvioiminen on tärkeää, jotta sidosryhmien 

tarpeita ja toiveita voidaan priorisoida. (Jussila 2010) Tässä työssä käsitellään sidosryhmis-

tä erityisesti asiakkaita, alihankkijoita ja kilpailijoita eli liiketoiminnallisia sidosryhmiä. 

Sisäiset sidosryhmät jätetään työssä kokonaan huomioimatta.  

 

1.1 Tavoitteet ja rajaukset 

 

Tarkoituksena on tutkia kestävyyttä erityisesti teollisilla eli business-to-business-

markkinoilla (B2B). Työn tavoitteena on tutkia kestävyyden ja yritysvastuun merkitystä 

sekä sidosryhmien roolia yritysvastuun osana. Kestävyys ja yritysvastuu muuttuvat koko 

ajan tärkeämmiksi asioiksi yrityksen kilpailukyvyn kannalta, ja yritysten tulee vastata si-

dosryhmien paineeseen vastuullisesta liiketoiminnasta. Työssä halutaan selvittää, miten 

tärkeä sidosryhmien rooli on yritysvastuustrategiassa ja miten paljon se vaikuttaa asiakkai-

den valintoihin B2B-sektorilla. Kuvan 1 mukaan tutkimuksen tärkein tavoite on selvittää 

sidosryhmien rooli yrityksen kestävyystoimintojen vaikuttajina.  

 

Työssä selvitetään, onko kestävyys kannattavaa B2B-yritykselle, erityisesti kohdeyritys 

Skaala Group Oy:lle, joka on työn case-yritys. Työ syventyy siihen, miten tärkeinä Skaalan 

asiakkaat ja toimittajat pitävät kestävyyttä ja erityisesti yritysvastuuraportointia. Lisäksi 

tutkitaan, millaisia kilpailijoiden kestävyystoiminnot ovat suhteessa Skaala Group Oy:hyn. 



11 

 

 

 

 

Kuva 1. Työn tärkeimmät tavoitteet 

 

Kuvassa 1 esitellään, että työ on toteutettu haastatteluiden avulla sekä asiakas- että toimit-

tajapinnassa ja niiden tulosten analysoinnilla. Haastatteluita on tehty niin case-yritys Skaa-

la Group Oy:n sisällä kuin sidosryhmäyrityksissä. Työ on rajattu erityisesti B2B-sektorille 

ja sen sisällä rakennus- ja palveluntuottajayrityksiin. Työ keskittyy ulkoisiin sidosryhmiin, 

erityisesti asiakkaisiin, toimittajiin ja kilpailijoihin; ja sisäisiä sidosryhmiä ei huomioida 

työssä ollenkaan. Yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin haastatteluihin on tehty omat tutkimusky-

symyksensä, jotka on esitelty työssä. Kilpailijoiden ulkoista markkinointia yritysvastuusta 

tutkiessa selvitetään vain, mitä yritykset viestivät verkkosivuillaan, eikä esimerkiksi yritys-

ten jakamia tiedotteita sidosryhmille katsota. 

 

Tutkimuskysymyksiksi on muotoiltu seuraavat kysymykset, jotka pyrkivät selvittämään 

Skaala Group Oy:lle oleelliset tiedot sen yritysvastuutoiminnoista suhteessa Skaala Group 

Oy:n tärkeimpiin sidosryhmiin. 

 

1. Mikä on sidosryhmien merkitys yritysvastuun toteuttamisessa?  Onko tärkeää, että 

koko toimitusketju on vastuullinen? 

 

SIDOSRYHMIEN MERKITYS 
YRITYSVASTUUN 

TOTEUTTAMISESSA 

Miten kilpailijat 
vaikuttavat 

yritysvastuutoimintoihin? 

Kilpailija-analyysi 

Miten alihankkijat ja 
asiakkaat vaikuttavat 

yritysvastuutoimintoihin? 

Asiakas- ja 
alihankkijahaastattelut 

Case-yrityksen sisäiset 
haastattelut 
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2. Miten kestävyystoiminnot ja yritysvastuu tuottavat yritykselle kilpailuedun muita 

samoilla markkinoilla olevia yrityksiä vastaan? Onko tärkeää kilpailuedun kannalta 

case-yritykselle, että yritys on vastuullinen? 

 

3. Miten vastuullisuus näkyy case-yrityksessä? Hyödyttääkö vastuullisuus Skaala 

Group Oy:tä nyt tai lähitulevaisuudessa? 

 

Ensimmäinen kysymys käsittelee sidosryhmien merkitystä yritysvastuussa. Halutaan sel-

vittää, mikä on sidosryhmien rooli yritysvastuun toteuttamisessa ja miten yrityksen tulee 

huomioida sidosryhmänsä yritysvastuutoiminnoissaan. Ensimmäiseen tutkimuskysymyk-

seen (TK1) vastaus saadaan aiheeseen liittyvän kirjallisuuden avulla sekä sidosryhmille 

tehtyjen haastattelujen perusteella taulukon 1 mukaisesti. Toinen tutkimuskysymys (TK2) 

käsittelee yritysvastuun tuottamaa kilpailuetua yritykselle. Kirjallisuuden mukaan yritys-

vastuu tuottaa kilpailuedun muita saman alan yrityksiä vastaan. Kilpailija-analyysin tavoit-

teena on selvittää, ovatko Skaalan tärkeimmät kilpailijat vastuullisia, ja korostetaanko yri-

tysvastuuta kyseisillä markkinoilla. 

 

Taulukko 1. Tutkimuskysymykset ja työn rakenne 

Tutkimus-

kysymys 

TK1 TK2 TK3 

Vastaus 

saadaan 

kirjallisuus 

sidosryhmien 

haastattelut 

kirjallisuus 

kilpailija-analyysi 

case-yrityksen  

haastattelut 

haastattelut 

kilpailija-analyysi 

 

Sidosryhmähaastattelut antavat vastauksen myös tutkimuskysymykseen 3 (TK3) taulukon 

1 mukaan. Kolmas tutkimuskysymys selvittää, miten vastuullisuus näkyy case-yritys Skaa-

la Group Oy:n toiminnassa ja onko siitä yritykselle hyötyä.  

 

1.2 Työn toteutus 

 

Ennen työn aloittamista neuvoteltiin työn sisällöstä yhdessä case-yritys Skaala Group Oy:n 

kanssa. Työn sisällöksi muotoutui raportointiohjeen teko sekä sidosryhmien roolin tutki-
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minen yrityksen kestävyystoimintojen vaikuttajina. Sopimuksen tekemisen jälkeen työ 

hyväksytettiin yliopistolla. Kirjallisuuskatsausta varten on tutkittu aihetta käsittelevää tie-

teellistä kirjallisuutta. Työtä varten tärkeä ja validi kirjallisuus on valittu työn kirjallisuus-

katsaukseen.  

 

Lisäksi suoritettiin haastattelut Skaalan pääkonttorilla Ylihärmässä. Haastatteluja oli 11, ja 

haastateltavat olivat pääosin Skaalan johtoportaasta sekä eri osastojen vastaavia. Haastatte-

lut taltioitiin ja purettiin, ja niitä (11 kpl) käytettiin vertailuna sidosryhmien haastatteluille. 

Sidosryhmistä haastateltiin asiakkaita ja toimittajia, ja haastatteluja käytettiin selvittämään 

sidosryhmien merkitystä yrityksen kestävyystoiminnoissa. Sidosryhmähaastatteluja on 

yhteensä kuusi, joista on kolme on toimittaja- ja kolme asiakashaastatteluja. Haastattelujen 

tulokset analysoitiin käyttämällä haastattelujen kolmea pääteemaa ja arvioimalla niitä as-

teikon 1-3 mukaan. 

 

Lisäksi tutkittiin Skaalan tärkeimpien kilpailijoiden julkaisemia raportteja heidän yritys-

vastuutoiminnoistaan ja niiden osuutta markkinoinnissa yritysten verkkosivuilla. Myös 

Skaala yrityksenä on esitelty lyhyesti työssä.  

 

1.3 Työn rakenne 

 

Työ koostuu kahdeksasta kappaleesta, jotka käsittelevät Skaalan sidosryhmien roolin tut-

kimista vastuullisessa yrityksessä. Sidosryhmistä otetaan huomioon toimitusketjussa edel-

lisenä ja seuraavana olevat alihankkijat ja asiakkaat sekä case-yrityksen kanssa kilpailevat 

tahot. Ensimmäinen kappale on johdanto, joka esittelee työn pääteemat, kestävyyden, yri-

tysvastuun sekä sidosryhmäajattelun, sekä selvittää työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset. 

Johdantokappaleessa esitellään myös työn toteutus ja rakenne. 

 

Toisessa kappaleessa on kirjallisuuskatsaus siitä, mitä tieteellisissä julkaisuissa kirjoitetaan 

kestävyydestä ja muista siihen liittyvistä teemoista sekä sidosryhmistä. Toinen kappale 

käsittelee sidosryhmien ja kestävyyden suhdetta sekä sitä, miten kestävyydestä raportoi-

daan. 
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Kolmannessa kappaleessa esitellään tutkimusmetodologia, eli se, miten tutkimus on tehty. 

Metodologia on pohjattu tutkimuksia käsittelevään kirjallisuuteen. Työ on laadullinen tut-

kimus sekä tapaustutkimus. Metodologiaosassa on myös selvitetty tarkasti työn toteutus 

sekä työn toteutuksen itsearviointi.  

 

Neljäs kappale on ensimmäinen kappale työn empiiristä osaa. Kappaleessa esitellään case-

yritys Skaala Group Oy sekä yrityksen kilpailijat. Kilpailijoista on tehty analyysi, jossa 

tutkitaan kilpailijoiden markkinointia yritysvastuun ja kestävyyden osalta.  

 

Viidennessä osiossa esitellään sidosryhmistä asiakkaat ja alihankkijat. Kappaleessa avataan 

tehdyt sidosryhmähaastattelut asiakkaista ja toimittajista. Sidosryhmähaastattelujen lisäksi 

on myös case-yrityksen haastattelujen tulokset. Tulokset-kappaleessa sidosryhmähaastatte-

lujen ja yrityksen sisäisten haastatteluiden tietoja vertaillaan toisiinsa kappaleen lopussa. 

 

Lopuksi työhön on tehty johtopäätökset sekä yhteenveto. Johtopäätöksissä esitetään alussa 

muodostettuihin tutkimuskysymyksiin vastaukset sekä mahdolliset jatkotutkimuskohteet. 

Yhteenveto tiivistää koko työn.  
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2 KESTÄVYYS JA YRITYSVASTUU B2B-MARKKINOILLA  

 

Kestävyys eli kestävä kehitys on määritetty ensimmäisen kerran Yhdistyneiden Kansakun-

tien Brundtlandin komiteassa, jossa käsite on luotu. Kestävän kehityksen (sustainable de-

velopment) määritelmän mukaan Gro Harlem Brundtlandin sanoin kestävyys on ”kehitys-

tä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyt-

tää omat tarpeensa”. (Ympäristöministeriö 2015) 

 

Kestävyys jaetaan monissa tilanteissa kolmeen ulottuvuuteen, jotka ovat taloudellinen toi-

minta, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. Nämä kolme ulottuvuutta ovat merkittävästi 

riippuvaisia toisistaan ihmiskunnan hyvinvoinnin kehityksessä. Kuva 2 esittää kolmea kes-

tävyyden ulottuvuutta. (Harmaala & Jallinoja 2012) 

 

   

Kuva 2. Kestävyyden kolme ulottuvuutta (Harmaala & Jallinoja 2012) 

 

Taloudellinen toiminta 

Palkat, osingot, verot, 
investoinnit, tuotekehitys 

Sosiaalinen vastuu 
Henkilöstön hyvinvointi, 

tuotteet ja palvelut 

Ympäristövastuu 
Ympäristövaikutuk-set 
toimintaympäristöön, 

luonnonvarojen käyttö, 
polttoainevalinnat 
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Kuvan 2 mukaisesti kolme ulottuvuutta ovat riippuvuussuhteessa keskenään. Taloudelli-

seen toimintaan sisältyy keskeisesti liikevaihto ja –tulos, palkat, osingot, verot, investoinnit 

ja tuotekehitystoiminta. Välillisiä vaikutuksia taloudellisesta vastuusta ovat vaikutukset 

yhteiskunnan työllistymiseen sekä taloudelliseen toimeliaisuuteen. (Harmaala & Jallinoja 

2012) 

 

Sosiaaliseen vastuuseen (kuva 2) sisältyy tärkeimpänä asiana henkilöstön hyvinvointi sekä 

tuotteet ja palvelut, joita yritys tarjoaa. Välillisesti sosiaalinen vastuu vaikuttaa yhteiskun-

nan ja erityisesti nuorten hyvinvointiin. Ympäristövastuu näkyy toimintaympäristön ympä-

ristövaikutuksissa sekä luonnonvarojen käytössä ja polttoainevalinnoissa. Välillisesti se 

näkyy biodiversiteetissä eli ympäristön monimuotoisuudessa sekä globaaleissa ilmiöissä, 

kuten ilmastonmuutoksessa. (Harmaala & Jallinoja 2012) 

 

Sen sijaan B2B-markkinoilla ympäristöstrategiasta ei ole voitu todistaa olevan suoraa vai-

kutusta yrityksen tulokseen, mutta on tutkittu, että ympäristön huomioivilla yrityksillä on 

keskimäärin parempi maine ja tätä kautta voittoisampi liiketoiminta. Ympäristöstrategian 

tulee näkyä kaikilla osa-alueilla yrityksessä, eli se tulee integroida kokonaisvaltaisesti yri-

tystoimintaan. (Sharma, et al., 2010) 

 

Kestävyyden vaatimilla tavoitteilla pyritään vähentämään energian sekä veden kulutusta ja 

jätteiden määrää, ja samanaikaisesti nämä vähentävät myös yrityksen kuluja (Comfort, 

Jones, 2006). Rio de Janeiron konferenssissa vuonna 1992 ensimmäisiä kertoja esille nos-

tettu kestävyys on noussut suureen arvoon nykymarkkinoilla, ja monet yritykset kilpailevat 

yritysvastuun avulla. Sustainability index of SAM sustainability group on tehnyt arvioinnin 

kestävyydestä vuonna 2004. Arviointi toteutettiin kyselynä, jossa oli kolme kysymyssarjaa. 

Sarjat käsittelivät taloudellisia ja rahoituksellisia kriteerejä, ympäristökriteerejä sekä työ-

voima- ja sosiaalisia kriteerejä. Myös SAM-tutkimus osoittaa, että kestävyys on yritykselle 

kannattavaa. (Zink, 2005, 1050)  

 

Rooman klubin vuonna 1972 julkaisema Limits to Growth –raportti esittää, että väestön ja 

talouden kasvu ei ole samassa suhteessa, vaan kehityksen suuntaa on muutettava, jotta 

maapallon kantokyky riittää. Raportissa on esitetty World3-laskumalli, jolla voidaan las-

kea, kauan kasvu voi vielä kestää. Mallissa verrataan kasvuvauhtia mahdollisiin tulevai-
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suuden muutoksiin. Raportissa maaöljyvarojen arvioitiin kestävän 20-50 vuotta, ja  väkilu-

vun kasvavan noin kuuteen miljardiin. (Meadows, Meadows, Randers, Behrens, 2015) 

Tällä hetkellä maailman väkiluku on noin 7,3 miljardia (United States Cencus Bureau 

2016). Raportin laskentamalli ei siis ole täysin järjetön, vaan vuonna 1972 on osattu arvi-

oida, että väkiluku kasvaa voimakkaasti.  

 

Ollikainen ja Pohjala (2013) esittävät kirjassaan, että talouskasvun teorian mukaan koko-

naispääoma kasvaa sen mukaan, kun kansalaiset voivat paremmin. Kokonaispää eli mitattu 

varallisuus muodostuu seuraavista tekijöistä, teknologiasta A, henkisestä pääomasta H, 

aineellisesta pääomasta K, luonnonvaroista S sekä ympäristön tilasta E. Kaava 1 esittää 

talouskasvun kestävyyttä. (Ollikainen & Pohjala 2013) 

 

𝑝𝐴∆𝐴 + 𝑝𝐾∆𝐾 + 𝑝𝐻∆𝐻 + 𝑝𝑠∆𝑆 + 𝑝𝐸∆𝐸 ≥ 0  

 (1) 

 

jossa  px tekijän X yhteiskunnallinen arvo eli vaikutus hyvinvointiin 

  ∆  muutos 

  A teknologia 

  H henkinen pääoma 

  K aineellinen pääoma 

  S luonnonvarat 

  E ympäristön tila 

 

Kaavan 1 mukaisesti kokonaispääoman tekijöiden A, H, K, S ja E ja tekijän X yhteiskun-

nallisen arvon px tulojen summa tulee olla suurempi kuin nolla (0), jotta talouskasvu on 

kestävää. Näin ollen voidaan tulkita, että talouskasvu on kestävää, kun yhteiskunnan koko-

naispääoma eli varallisuuden arvo ei vähene ajan kuluessa. Tulkinta perustuu kestävyyden 

määritelmään, jossa tuleville sukupolville tulee olla vähintään yhtä paljon resursseja kuin 

nykyisellä sukupolvella. Suurimpana haasteena kestävän kasvun mittaamisessa on kertoi-

men px arvioiminen. (Ollikainen & Pohjala 2013) Myös tekijöiden arvioimisen vaikeus 

lisää kestävän talouskasvun mittaamisen haasteita.  
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Sellaiset strategiat, joissa ympäristö huomioidaan, ovat monissa tapauksissa tuottoisia ja 

taloudellisesti kestäviä erityisesti B2B-ympäristössä. Eniten tutkimukset ovat keskittyneet 

kuluttajapuoleen ja siihen, miten ympäristötietoiset kuluttajat löydetään ja segmentoidaan. 

Vastuullista toimitusketjua ja vastuullista johtamista on tutkittu vielä melko rajallisesti. 

Strategioita, joilla voidaan tehdä ympäristötietoisia ratkaisuja, ovat muun muassa ylijäämä-

tuotannon vähentäminen, kierrättäminen sekä uusiotuotanto. (Sharma, et al., 2010) 

 

Ylijäämätuotannon vähentämiseksi Sharma, et al. (2010) esittää, että siirrytään build-to-

order-tuotantoon (BTO), jossa tuote rakennetaan vasta asiakkaan tilauksen jälkeen, jolloin 

kysyntäongelma poistuu kokonaan. Kysyntäohjautuva tuotanto tarjoaa myös mahdollisuu-

den tarjota asiakkaalle kustomoituja ratkaisuja. Kysyntäohjautuvuuden on tutkittu lisäävän 

asiakkaan tyytyväisyyttä ja lojaaliutta yritystä kohtaan. Lisäksi yritys saa säästöjä raaka-

aineisiin, lopputuotevarastoihin sekä varastotilan tarpeessa. Erityisesti sellaisille tuotteille, 

jotka eivät ole standardituotteita tai suurivolyymisia, kysyntäohjautuvuus on erinomainen 

strategia. (Sharma, et al. 2010) Esimerkiksi vaatteiden teettäminen räätälillä on tyyppiesi-

merkki BTO-tuotannosta.  

 

BTO:n suurena haasteena ovat kuitenkin suuret prosessimuutokset yritystoiminnassa. Tuo-

tanto täytyy olla suunniteltu niin, että se on modulaarista ja nopeasti kustomoitavaa, mikä 

taas vaatii läheistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Lisäksi vaaditaan maantieteellistä lä-

heisyyttä, jotta BTO onnistuu. Kysyntäohjautuvuuden haasteena on, että asiakas ei saa heti 

tuotettaan. Kuitenkin sellaisilla aloilla, joissa asiakas saa uniikin ratkaisun, kysyntäohjau-

tuvuus on toimivaa. (Sharma, et al., 2010) 

 

Kierrätys on Suomen uuden jätelain määrittämä (Finlex 2011), mutta on myös yrityksen 

ympäristöstrategia. Modulaarisuus antaa mahdollisuuden, että koko tuotetta ei tarvitse 

vaihtaa, vaan ainoastaan kulunut moduuli. Näin kierrätykseen menevän materiaalin määrä 

vähenee. Kierrätettävää materiaalia voidaan myydä muille yrityksillä, jotka tuottavat omia 

tuotteitaan kierrätetystä materiaalista, eli tekevät uusiotuotantoa. (Sharma, et al., 2010) 

 

Uusiotuotannossa pyritään siihen, että tuotteesta tehdään uudestaan toimiva ja uudelleen 

myytävä. Erityisesti elektroniikan kierrättäminen on haastavaa, ja niiden uusiokäyttömah-

dollisuuksiin tulee panostaa. Uusiokäytöllä pidennetään tuotteen ikää, ja näin niitä voidaan 
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myydä myös niille asiakkaille, joilla ei ole varaa alkuperäiseen tuotteeseen. Esimerkiksi 

kierrätysrenkaita pinnoitetaan uudelleen, jolloin ne voidaan käyttää uudelleen (Suomen 

rengaskierrätys, 2016). Lisäksi Apple esimerkiksi myy tehdashuollettuja älypuhelimia kus-

tannusten vähentämiseksi (Karjalainen 2014). Uusiotuotantoyrityksissä pitää huomioida, 

että tuotteista ei tule heti vanhoja ja käyttökelvottomia. Uusiotuotanto vähentää yrityksen 

kuluja, mutta voi vaatia alkuinvestointeja yritykselle. (Sharma, et al. 2010) 

 

 

Euroopan komission määrittämä SRI eli sosiaalisesti vastuullinen investointi (socially res-

ponsible investment) on tärkeä käsite, jolla voidaan laittaa yrityksiä paremmuusjärjestyk-

seen kilpailuetutekijöiden sekä kestävästi toimivien yritysten taloudellisen menestyksen 

mukaan. (Euroopan komissio 2008)  

 

2.1 Yritysvastuu on kestävyyden vapaaehtoista toteuttamista kilpailuedun saami-

seksi 

 

Yhteiskuntavastuu perustuu ajatukseen, että yrityksellä on oman taloudellisen vastuunsa 

lisäksi myös vastuu sidosryhmistä ja muusta vaikutuspiirissään olevasta yhteiskunnasta ja 

ympäristöstä. Yhteiskuntavastuun määrittää yritysten ja julkisen vallan välinen suhde eli 

se, miten paljon yritykset ja yhteiskunta ovat vastuussa kansalaisten ja ympäristön tilasta ja 

hyvinvoinnista. Yhteiskuntavastuu kuvaa siis sitä, että yrityksen tulee toimia eettisten peri-

aatteiden mukaisesti niin paikallisella tasolla kuin maailmanlaajuisesti. (Harmaala & Jal-

linoja 2012) Yhteiskuntavastuuta kuvaavat hyvin menneen ajan tehdasyhteisöt, joissa työn-

tekijät saivat tehdasyhteisön puolesta asunnon, terveydenhuollon ja vapaa-ajan viettopai-

kat.  

 

Yritysvastuu tarkoittaa puolestaan yrityksen ”vapaaehtoisia toimia, joilla yritys toteuttaa 

yhteiskuntavastuutaan sidosryhmien odotusten pohjalta” (taulukko 2). Suomen Elinkei-

noelämän Keskusliitto käyttää yritysvastuusta termiä vastuullinen yritystoiminta. Usein 

myös yritysvastuu jaetaan kestävän kehityksen mukaiseen kolmeen ulottuvuuteen, jotka 

ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu (kuva 2). Kolme ulottuvuutta menevät 

käytännössä usein lomittain, koska ne ovat riippuvaisia toisistaan. (Harmaala & Jallinoja 

2012) 
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Taulukko 2. Yritysvastuun vaikutukset yhteiskuntaan (Juutinen & Steiner 2010) 

Mihin perustuu? Mitä hyvää saadaan? Mitä saavutetaan? 

Yhteiskunnan oikeana pitä-

mät asiat 

Sidosryhmien oikeina pitä-

mät asiat toteutuvat 

Kilpailuetu 

Lainsäädäntö Lakien ja säädösten sisältä-

mät asiat täyttyvät 

Lainmukainen toiminta 

”Harmaa alue” Sääntelemättömällä alueella 

olevat asiat, ”mahdollisuu-

det”, toteutuvat 

Riskien ja menetysten tor-

junta 

 

Taulukossa 2 esitellään yritysvastuun vaikutuksia ja saavutuksia. Koska yritysvastuu on 

lain määräysten ylittäviä yritystoimia, yrityksen tulee yritysvastuun periaatteiden mukai-

sesti vastata sidosryhmien ja yhteiskunnan odotuksiin siitä, mikä on hyvin ja oikein tehty. 

Näin yritysvastuuperiaatteiden avulla yritykset saadaan toteuttamaan hyviä käytänteitä, ja 

samalla saavuttamana kilpailuetu muihin samojen markkinoiden yrityksiin nähden tai tule-

vaisuudessa säilyttämään kilpailukykyisyys. (Juutinen & Steiner 2010)  

 

Kannustimena kestävyyteen ja yritysvastuuseen voivat toimia taloudelliset, arvopohjaiset 

tai sidosryhmien odotuksiin liittyvät syyt. Yritysvastuun yhteyttä taloudelliseen menestyk-

seen on tutkittu paljon ja on luotu käsitteitä, kuten yritysvastuun suorituskyky. Tällä käsit-

teellä on pyritty löytämään yhteys taloudellisen menestyksen ja vastuullisuuden yhteys. 

Vaikka käsitteellä ei ole pystytty yksiselitteisesti todistamaan yhteyttä, esimerkiksi kustan-

nussäästöt ja kysynnän kasvu ovat taloudellisia syitä yritysvastuuseen. Kemiantekniikan 

yritys Dow Chemical onnistui vähentämään vedenkulutusta merkittävästi, ja tästä yritys sai 

yli neljän miljoonan dollarin säästön. Lisäksi ympäristöystävällisten tuotteiden kysyntä on 

kasvanut viime vuosina todella paljon (luonnonmukaiset tuotteet 25 % vuodessa). Tämän 

vuoksi yritysten kannattaa panostaa näihin, jotta voivat kilpailla näillä markkinoilla.. 

(Harmaala & Jallinoja 2012) 

 

Kuvan 3 mukaisesti imago ja maine ovat keinoja viestiä yritysvastuusta parantaen yrityk-

sen kilpailukykyä. Strategian, sidosryhmävuorovaikutuksen ja vastuullisuuden tulee olla 

kunnossa, jotta yritysvastuulla kyetään parantamaan kilpailukykyä. Kilpailukyky muokkaa 

yrityksen identiteettiä ja brändäystä, mitkä vahvistavat kestävyyttä osana yrityksen toimin-
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taa ja suhdetta tärkeimpien sidosryhmien kanssa sekä lisäävät organisaation läpinäkyvyyttä 

vastuullisuuden hallinnan kautta. (Vilanova, Lozano, Arenas 2009)  

 

 

Kuva 3. Yritysvastuun ja kilpailukyvyn suhde (Vilanova, et al. 2009) 

 

Yritysvastuun adaptoimisessa maine ja imago lisäävät mahdollisuuksia innovaatioiden 

syntyyn yrityksen brändäyksen suhteen, mikä vastaavasti kasvattaa yrityksen mainetta, 

imagoa ja identiteettiä. Näin maineesta tulee ajuri yritysvastuun sisällyttämiselle yritystoi-

mintoihin, mutta myös yritysvastuuprosessin johtamiselle yrityksen sisältä päin. (Vilanova, 

et al. 2009) Kuva 3 esittää innovaatio- ja oppimisprosesseja yritysvastuun ja kilpailukyvyn 

välillä.  

 

Yritysvastuusta oletetaan tulevan erittäin suuri strateginen yritystoimintahaaste sitten, kun 

yrityksiä aletaan arvioida yritysvastuun perusteella. Tällä hetkellä talousanalyytikot määrit-

tävät, mitkä kriteerit ovat oleellisia yrityksen kilpailukyvyn kannalta. Huonoa on, että eri-

tyisesti yritysvastuun alueella keskitytään voimakkaasti tuloksiin prosessien sijasta, mikä 

tekee yritysvastuun ja kilpailukyvyn välisen suhteen ymmärtämisen vaikeaksi. Yritysvas-
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tuun ja kilpailukyvyn välinen suhde perustuu pitkälti toimivaan strategiaan, vastuullisuu-

teen ja hyviin suhteisiin sidosryhmien kanssa. (Vilanova, et al. 2009)  

 

Yritysvastuussa suurin ajuri on maine, kun yritysvastuuta sisällytetään yritysstrategiaan 

niin, että mainetta voidaan parhaiten käyttää hyödyksi yritysvastuun integroimisessa liike-

toiminnan ydinprosesseihin mukaan sen sijaan, että keskitytään suoraan kilpailukyvyn kas-

vattamiseen. Ymmärtääkseen yritysvastuun ja kilpailukyvyn suhdetta johtopäätöksiä tulee 

tehdä siitä, miten yrityksessä johdetaan paradoksitilanteita, kuten tulosten ja ympäristövai-

kutusten suhdetta. Nämä paradoksit syntyvät yritysvastuun toteuttamisesta. (Vilanova, et 

al. 2009) 

 

Yrityksen harjoittama hyväntekeväisyys on yksi tapa yritykselle toimia vastuullisesti. Hy-

väntekeväisyyttä yrityksessä kutsutaan nimellä filantropia. Yritysten filantropian rooli ko-

rostuu erityisesti suurilla markkinoilla, kuten Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa. Suomessa 

ja muissa Pohjoismaissa filantrooppista yritysvastuuta näkyy yritystoiminnassa vielä melko 

vähän. (Harmaala & Jallinoja 2012) 

 

Yritysvastuutoiminnot pitäisi jaotella sidosryhmiä palveleviin sekä yhteisön vuoksi tehtä-

viin hyväntekeväisyystoimintoihin.  Kuitenkin on huomattu, että yritykset usein joko pa-

nostavat voimakkaasti yritysvastuuseen jaottelematta toimintoja sidosryhmiä ja yhteisöä 

hyödyttäviin toimintoihin tai eivät panosta merkittävästi kumpaankaan (taulukko 3). 

(Homburg, et al. 2013) 

 

Taulukko 3. Yritysten panostus yrityksen sisäisiin ja hyväntekeväisyyteen meneviin ympäristötoimiin 

(mukaillen Homburg, et al. 2013) 

 Yhteisöä varten  Filantrooppinen  

Sidosryhmiä varten % Matala Korkea  

Yrityksen sisäinen Matala 31 16,5 

 Korkea 18,5 34 

  

Taulukon 3 mukaan matala panostusaste on 31 prosentilla ja korkea 34 prosentilla yrityk-

sistä. Sellaisia yrityksiä, jossa panostetaan joko hyväntekeväisyys- tai sisäiseen yritysvas-

tuuseen on alle 20 prosenttia molemmin päin. Yrityksen tulee pohtia tavoitteitaan, ja niiden 
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mukaan määrittää, millaisia toimenpiteitä yrityksen kannattaa tehdä kohdentaakseen toi-

minnot niin, että niistä on eniten hyötyä. (Homburg, et al. 2013)  

 

B2B-yrityksissä hyvin strategiaan integroidut yritysvastuutoimet voivat lisätä organisaati-

on asiakkaiden luottamusta ja yrityksen tunnistettavuutta. Näistä molemmat lisäävät asiak-

kaan lojaaliutta yritystä kohtaan. Sekä asiakas- että toimittajapinnassa yritysvastuun arvon 

odotetaan lisäksi kasvavan. Homburg, et al. (2013) ovat selvittäneet seitsemänasteisen ar-

vioinnin avulla, että yritysvastuun tärkeyden lisääntymisen uskotaan olevan todella merkit-

tävässä roolissa, toimittajasektorilla yritysvastuun tärkeys pisteytettiin 5,18/7 ja asiakas-

pinnassa 5,39/7. (Homburg, et al. 2013) 

 

Johtoportaan tulee huolehtia, että asiakkaat tietävät riittävästi yrityksen yritysvastuutoimis-

ta. Näin vältetään käsitys, että yritys tekee ”viherpesua”, eli viestii yritysvastuutoimista 

epärehellisesti tuoden vaikutelman, että toimii kestävästi, vaikka näin ei oikeasti ole. Yri-

tysvastuu tulee sisällyttää yrityksen strategiaan ja integroida toimintaan niin, että se näkyy 

kaikissa yritystoiminnoissa sen sijaan, että yritysvastuusta vain puhutaan yrityksessä. Eri-

tyisesti yritykset, jotka toimivat tärkeitä tuotteita myyvillä markkinoilla, tarvitsevat strate-

gista yritysvastuuta saadakseen kilpailuedun. (Homburg, et al. 2013) 

 

Erityisesti paljon kilpailluilla aloilla asiakkaat voivat helposti vaihtaa toimittajalta toiselle. 

Näin ollen sidosryhmiä varten tehtävään yritysvastuuseen panostaminen on vähemmän 

relevanttia, koska asiakkaat eivät ole sidoksissa tiettyyn toimittajaan. Sen sijaan lisäämällä 

asiakkaan tietoisuutta yrityksestä tukemalla yhteisöä voi olla parempi strategia erottua 

muista markkinoiden yrityksistä ja luoda pitkäkestoisia asiakassuhteita. (Homburg, et al. 

2013) 

 

2.2 Yritysvastuuraportointi osana yritysvastuuviestintää 

 

Global Reporting Initiative on kansainvälinen organisaatio, joka toimii vapaaehtoisvoimin 

ja pyrkii siihen, että organisaatiot kommunikoivat vastuullisuudestaan ja seuraavat sitä. 

GRI-organisaation tavoitteena on saada muut organisaatiot tekemään toiminnastaan vä-

hemmän ympäristöä kuormittavaa. Organisaatio perutettiin vuonna 1997 Yhdysvalloissa.  

(GRI 2015AB)  
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GRI-raportointiohje on rakenteeltaan kolmiosainen. Raportoinnin laajuus on kolmitasoi-

nen, ja yritys määrittää tasot itse. Lisäksi raportointi voidaan auditoida ulkopuolisen toi-

mesta. Tässä tutkitaan GRI-raportointiohjeen sisältöä sekä sitä, miten se toimii Skaalalle. 

Raportoinnin ensimmäinen osa sisältää tietoa yrityksestä ja sen toimintaperiaatteista. Toi-

sen osan indikaattoritiedot pitää kerätä vuosittain. Ne käsittelevät taloutta, ympäristöä, so-

siaalista kestävyyttä, ihmisoikeuksia, yhteiskuntaa sekä tuotevastuuta. (Global Reporting 

Initiative 2011) 

 

Kuvassa 4 esitetään raportoinnin kolme laajuutta ja niihin vaadittavat tiedot laajuuden täyt-

tymiseksi. On valittu C-laajuus, joka on suppein laajuuksista. Organisaation kuvaukseen 

vaaditaan kohdat 1.1, 2.1-2.10, 3.1-3.8, 3.10-3.12, 4.1-4.4 sekä 4.14-4.15.  C-laajuudessa ei 

tarvitse raportoida sitä, miten eri toimintoja johdetaan. Toimintaindikaattoreista tulee ra-

portoida vähintään 10, jotka ovat talouden, sosiaalisen vastuun sekä ympäristön osa-

alueilta. (Global Reporting Initiative 2011) 

 

Kuva 4. GRI-raportoinnin laajuus (Global Reporting Initiative 2011) 



25 

 

 

 

 

Kuvan 4 mukaisesti raportoitava kohta 1.1 on ylimmän johdon edustajan lausunto kestä-

vyyden merkityksestä yrityksessä. Kohdat 2. käsittelevät organisaation taustatietoja. Esitel-

lään, organisaation nimi, koko ja tärkeimmät tuotemerkit sekä operatiivinen rakenne ja 

omistusrakenne. Lisäksi selvitetään markkina-alueet. Kohdissa 3. käsitellään raportin 

muuttujia eli käytännössä raportin teknisiä ominaisuuksia. Esitellään raportointijakso, ra-

portin laajuus sekä mahdolliset tekijät, jotka vaikuttavat raportin vertailtavuuteen. (Global 

Reporting Initiative 2011) 

 

Kohdissa 4. selvitetään yrityksen hallintorakenne, sitoumukset sekä mahdollinen yhteistyö. 

Kerrotaan, kuuluuko hallituksen puheenjohtaja toimivaan johtoon ja onko hallituksessa 

toimivaan johtoon kuulumattomia jäseniä. Lisäksi raporttiin sisältyvät organisaation mis-

sio, visio ja arvot, organisaation tärkeimmät sidosryhmät ja osakkeenomistajien ja henki-

löstön neuvojen antomahdollisuuksien selvittäminen. (Global Reporting Initiative 2011) 

 

Lisäksi raportoinnissa on toimintaindikaattorit, jotka ovat vuosittain kerättävää dataa. Ta-

loudelliset indikaattorit, ympäristöindikaattorit sekä sosiaaliset indikaattorit kuuluvat C-

laajuuteen. Myös muita indikaattoritietoja on myös mahdollista raportoida. Taloudellisissa 

indikaattoreissa selvitetään muun muassa 

 tuotettua ja suoraa taloudellista lisäarvoa 

 ilmastonmuutoksen taloudellisia seuraamuksia ja riskejä sekä mahdollisuuksia 

 eläketurvan kattavuutta 

 valtiolta saatavia merkittäviä avustuksia 

 tavanomaisten alkupalkkojen ja paikallisten minimipalkan suhdetta  

 infrastruktuuri-investointien kehittymistä. 

Ympäristöindikaattorit ovat muun muassa 

 käytetyt materiaalit painon ja määrän mukaan 

 kierrätettyjen materiaalien suhteellinen osuus käytetystä materiaalista 

 päälähteiden suora energiakulutus 

 lähdekohtainen veden kokonaiskulutus 

 suojellut tai entisöidyt elinympäristöt organisaation toimintasäteellä. 

Sosiaaliset indikaattorit ovat muun muassa 
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 henkilöstön kuvaus työsuhteen tyypin, työsopimuksen ja toiminta-alueen mukaan 

 työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden suhteellinen osuus 

 koulutustuntien vuosikeskiarvo työntekijää kohden henkilöstöryhmittäin 

 osuus kokonaistyövoimasta, joka on edustettuna virallisissa henkilöstön ja johdon 

yhteisissä työterveyttä ja –turvallisuutta valvovissa ja neuvoa-antavissa toimikun-

nissa. (Global Reporting Initiative 2011) 

 

Yritysvastuuraportointi on merkittävä osa yritysvastuun toteuttamista. Raportoinnin kan-

nalta tärkein kysymys on, mitkä asiat ovat raportoinnin kannalta olennaisia ja mitä asioita 

yrityksen pitää raportoida. Juutisen ja Steinerin (2010) mukaan kannattaa raportoida ne 

tiedot, jotka liittyvät liiketoiminnan johtamiseen. Raportoitavat asiat voidaan jakaa lakisää-

teisiin ja vapaaehtoisiin tai toisaalta taloudellisiin ja muihin kuin taloudellisiin tietoihin 

kuvan 5 mukaan. (Juutinen & Steiner 2010) 

 

 
Kuva 5. Raportoitavan tiedon leikkauspinnat (Juutinen & Steiner 2010) 
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Kuvan 5 mukaisesti lakisääteinen ja vapaaehtoinen sekä taloudellinen ja muu kuin talou-

dellinen tieto ovat leikkauspinnassa keskenään. Tieto voi olla missä tahansa leikkauspin-

nassa kuvan osoittamalla tavalla. Esimerkiksi lakisääteistä muuta kuin taloudellista tietoa 

on tieto osakkeiden omistuksen jakautumisesta ja tiedot osakkeiden omistajista. Vapaaeh-

toista taloudellista tietoa ovat esimerkiksi maksetut palkat ja verot maakunnittain. (Juuti-

nen & Steiner 2010) 

 

Olennaisuuden periaatteen mukaisesti yrityksen tulee keskittyä kolmeen asiaan valitessaan 

raportoitavia tietoja. 

1. Mitä ovat ne ulkoiset ja sisäiset tekijät, joista raportoitava tieto koostuu? 

2. Mitkä tiedot ovat sellaisia, joita yrityksen täytyy raportoida? 

3. Kenen näkökulmasta raportoitavien tietojen joukko määritellään? 

Yritysvastuuraportointi tehdään sidosryhmien tarpeiden mukaisesti, joten ryhmien tunnis-

taminen on raportoitaessa ensisijaisen tärkeää. Yritysvastuuraportoinnissa olennaisuus on 

sitä, että sidosryhmät saavat raportoidun tiedon avulla kohtuullisen kuvan yrityksen talou-

dellisesta, sosiaalisesta ja ympäristötoiminnasta. Tiedon tulee olla tärkeää sidosryhmien 

mielipiteen ja päätösten arvioinnin kannalta sekä toisaalta myös sosiaalisten, taloudellisten 

ja ekologisten vaikutusten näkökulmasta. (Juutinen & Steiner 2010)   

 

2.3 Kestävyyssertifikaatit 

 

Suomen Standardisoimistoimisto (SFS) myöntää organisaatioille sertifikaatteja takeena 

turvallisista, laadukkaista ja ympäristöystävällisistä prosesseista. SFS:lla on ISO 9 000-, 

14 000-, 26 000-, 27 000- ja 31 000- sekä OHSAS 18 001- ja EN 71 –standardit, jotka 

määrittävät joko yrityksen kestävyyttä, laadunhallintaa tai turvallisuutta. (Suomen Standar-

disoimistoimisto, 2015A) 

 

Kestävyyttä määrittävät standardiperheet ISO 14 000 ja ISO 26 000 ovat ympäristöjohta-

misen ja yhteiskuntavastuun linjauksia ja ohjeita siitä, miten yritys voi hallita ympäristö-

asioitaan. ISO 26 000 toimii oppaana yhteiskuntavastuuseen liittyvissä käsitteissä ja peri-

aatteissa. ISO 14 001 on maailmanlaajuisesti tunnetuin sertifikaatti, joka antaa viitekehyk-

sen ympäristöjärjestelmälle organisaatioissa. ISO 14 001 paneutuu erityisesti riskeihin, 
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niiden tunnistamiseen, hallintaan ja ehkäisemiseen. ISO 14 001 –standardin uusin päivitys 

on tehty syyskuussa 2015. (Suomen Standardisoimistoimisto, 2015BCD) 

 

OHSAS 18 001 –standardi käsittelee työturvallisuutta ja -terveyttä. Organisaatioille on 

luotu työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä (TTT-järjestelmä), jonka avulla voidaan paran-

taa organisaation työterveyttä ja –turvallisuutta sekä tunnistaa ja ehkäistä niihin liittyvät 

riskit. Tavoitteena OHSAS 18 001 –standardissa on käsitellä työsuojeluasioita organisaati-

on päivittäisessä toiminnassa. (Suomen Standardisoimistoimisto, 2015E) 

 

Ruotsissa on tutkittu tiettyjen yritysten kestävyyttä käsitteleviä käytänteitä. Tutkimuksessa 

olleissa case-insinööriyrityksissä, joissa kestävyysraportointi on hoidettu hyvin, on käytös-

sä ISO 14 001 ja ISO 9 001 –sertifikaatit, sekä osa yrityksistä on kiinnostuneita OHSAS 

18 001 –sertifikaatista. (Oskarsson, von Malmborg 2005) 

 

PEFC-metsäsertifiointijärjestelmä on maailmanlaajuinen järjestelmä, johon kuuluu yli 30 

maasta jäsenorganisaatioita. Suomen PEFC-järjestelmä täyttää kansainvälisen järjestelmän 

vaatimukset sekä lisäksi ISO-standardisoimisjärjestön sertifiointivaatimukset. PEFC vaatii 

jäsenorganisaatioiltaan hyvää metsänhoitoa, joka perustuu kestävään metsätalouteen ja sen 

periaatteisiin. (PEFC Suomi 2016A) Alkuperän seurantajärjestelmä ”Chain of Custody” 

valvoo, että puutuoteyritys käyttää kestävästi hoidetusta metsästä otettua puuta. PEFC-

merkki osoittaa, että puumateriaali on sertifioitua, ja puun jalostusketjua on seurattu ulko-

puolisen osapuolen tekemillä auditoinneilla. (PEFC Suomi 2016B)   

 

2.4 Sidosryhmien merkitys kestävyystoiminnoissa 

 

Sidosryhmiä ovat kaikki ne tahot, jotka voivat vaikuttaa yrityksen toimintaan tai joihin 

yritys voi vaikuttaa. Sidosryhmät voidaan jakaa kolmeen luokkaan, jotka ovat yhteiskun-

nalliset, liiketoiminnalliset ja sisäiset sidosryhmät kuvan 6 mukaisesti. (Harmaala & Jal-

linoja 2012)  
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Kuva 6. Sidosryhmien kolme luokkaa (Harmaala & Jallinoja 2012) 

 

Kuvan 6 yhteiskunnalliset sidosryhmät eivät yleensä hyödy yrityksen taloudellisesti, mutta 

niillä on muusta syystä kiinnostus yritystä kohtaan. Liiketoiminnalliset sidosryhmät saavat 

yritykseltä taloudellisen hyödyn. Sisäiset sidosryhmät antavat henkilökohtaisen panoksen 

yritykselle, joko työn tai rahoituksen muodossa. (Harmaala & Jallinoja 2012) 

 

Sidosryhmäteorian mukaan yrityksen strategiassa tulee huomioida erityisesti tärkeimmät 

sidosryhmät. Tämä korostuu erityisesti teollisessa markkinoinnissa eli business-to-

business-liiketoiminnassa. Sidosryhmäteorian mukaisesti strategian integroiminen avainsi-

dosryhmiin on erittäin tärkeää, koska silloin voidaan luoda sekä yrityksen että sidosryhmi-

en tarpeita tyydyttävä ympäristöstrategia. (Polonsky 2011) 

 

Kestävyys ja yritysvastuu ovat voimakkaasti yhteydessä sidosryhmiin. Yritysvastuutoi-

minnan ja sen kehittämisen tulee keskittyä sidosryhmien tarpeisiin ja toiveisiin sekä olla 

vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Jussila (2010) esittää, että sidosryhmätoimintaa 

osana yritysvastuuta tulisi johtaa omana osa-alueenaan, koska yritysvastuutoiminnan on-

nistuminen on kiinni siitä, miten hyvin vuorovaikutus sidosryhmien kanssa onnistuu. Tä-

män vuoksi onkin tärkeää, että yritys tunnistaa ne sidosryhmät, jotka ovat sille tärkeimpiä. 

Sidosryhmien toiveiden kuunteleminen sekä jatkuva vuorovaikutus näiden kanssa on 

avainasemassa yritysvastuutoiminnassa. (Jussila 2010)  

Yhteiskunnalliset 
sidosryhmät 

• Media 

• Kansalaisjärjestöt 

• Valtiot, kunnat 

• Lainsäätäjät 

• Toimialaliitot 

Taloudelliset- eli 
liiketoiminnalliset 

sidosryhmät 

• Alihankkijat, 
yhteistyökumppanit 

• Asiakkaat 

• Luototantajat 

Sisäiset sidosryhmät 

• Omistajat 

• Johto 

• Henkilöstö 
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Sidosryhmiä huomioivan ympäristöstrategian luomiseksi Polonsky (1995) määrittää neljä 

vaihetta, ”voimaa”, joista ensimmäisessä pyritään tunnistamaan tärkeimmät sidosryhmät 

yrityksen kehitteillä olevan ympäristöstrategian kannalta. Prosessin vaiheet sidosryhmien 

johtamiseen teollisilla markkinoilla ovat: 

1. Tunnistaa tärkeimmät sidosryhmät, joilla on mahdollisuus vaikuttaa tai johon vai-

kuttaa yrityksen  ympäristömarkkinointistrategia 

2. Määrittää kunkin sidosryhmän merkitys suhteessa ympäristömarkkinointistrategi-

aan 

3. Määrittää, kuinka hyvin kunkin sidosryhmän odotukset ympäristöasioista kohtaavat 

suhteessa nykyiseen yrityksen ympäristökäyttäytymiseen 

4. Sallia yrityksen kehittää ympäristömarkkinointistrategia, joka sitouttaa sen avainsi-

dosryhmät 

Näiden vaiheiden avulla voidaan luoda avainsidosryhmät huomioon ottava ympäristö-

markkinointistrategia, jossa toimitaan sidosryhmävuorovaikutuksen periaatteiden mukai-

sesti. (Polonsky 1995)  

 

Juutinen & Steiner (2010) korostavat Polonskyn tapaan sidosryhmien tunnistamista. Sidos-

ryhmien tunnistamisessa tulee selvittää kaikki ihmisryhmät ja organisaatiot, joilla on tar-

peita yritysvastuuseen liittyvissä asioissa. Sidosryhmiä ovat kaikki tahot, jotka voivat jol-

lain tavalla vaikuttaa yritykseen tai vaihtoehtoisesti tahot, joihin yritys toiminnallaan vai-

kuttaa. Yrityksen tulee tunnistaa kaikki sidosryhmät, joihin se vaikuttaa toiminnallaan joko 

positiivisesti tai negatiivisesti. (Juutinen & Steiner 2010) 

 

Kaikkien sidosryhmien odotuksia ei ole käytännössä mahdollista täyttää, vaikka hyvään 

ympäristöstrategiaan voidaan lukea kuulumaan avainsidosryhmien tarpeet. Tällöin yrityk-

sen tulee mahdollisuuksiensa mukaan minimoida negatiiviset asiat, joita ne sidosryhmät, 

joiden odotuksia ei voida toteuttaa, kokevat. Sidosryhmien toiveita ja tarpeita tulee kuun-

nella ja kontrolloida, jotta ne kyetään tyydyttämään ja mukailemaan ympäristöstrategia 

tarpeen mukaan. (Polonsky 2011) 

 

Sidosryhmien tärkeyden arviointiin voi käyttää matriisimallia, jota monet yritykset käyttä-

vät. Matriisissa arvioidaan sekä sidosryhmän kiinnostusta yritystä kohtaan että myös sen 
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mahdollisuutta vaikuttaa yritykseen. Malli on esitetty taulukossa 4. Sidosryhmät voidaan 

jakaa yhdeksään luokkaan kahden mittarin mukaisesti. Mittarit ovat sidosryhmien kiinnos-

tuksen taso ja sidosryhmien nykyinen ja potentiaalinen vaikutusmahdollisuus. (Juutinen & 

Steiner 2010) 

 

Taulukko 4. Sidosryhmämatriisi (Juutinen & Steiner 2010) 

Sidosryhmien  

kiinnostuksen taso 

SUURI Suuri kiinnostus, 

matala vaikutus 

Suuri kiinnostus, 

keskitasoinen vaiku-

tus 

Suuri kiinnostus, 

korkea vaikutus 

KESKITASOINEN Keskitasoinen kiin-

nostus, matala vai-

kutus 

Keskitasoinen kiin-

nostus, keskitasoinen 

vaikutus 

Keskitasoinen kiin-

nostus, korkea vai-

kutus 

VÄHÄINEN Vähäinen kiinnos-

tus, matala vaikutus 

Vähäinen kiinnostus, 

keskitasoinen vaiku-

tus 

Vähäinen kiinnos-

tus, korkea vaikutus 

 MATALA KESKITASOINEN SUURI 

Sidosryhmien nykyinen sekä potentiaalinen vaikutusmahdollisuus 

 

Taulukon 4 mukaisesti mustalla merkitty sidosryhmä on yrityksen avainsidosryhmä, eli sen 

tarpeet ja toiveet yritykselle ovat äärimmäisen tärkeitä. Myös seuraavan harmaalla merki-

tyn tason sidosryhmät ovat yritykselle merkityksellisiä. Erityisesti vaaleanharmaalla mer-

kitty sidosryhmä, jolla on yritykselle suuri vaikutus, mutta sidosryhmällä on vähäinen 

kiinnostus, kannattaa huomioida. Tämän sidosryhmän panostus yritykseen on pieni, eli 

sidosryhmä ei ole aktiivinen. Silloin yrityksen kannattaa selvittää sidosryhmän odotukset, 

jotta yritys voi tulevaisuudessa kohdata mahdolliset uudet haasteet. (Juutinen & Steiner 

2010) 

 

Sidosryhmät ja yritysvastuu ovat useissa tutkimuksissa esitetty samassa yhteydessä. Kum-

pikaan käsite ei ole uusi, mutta ne on nostettu uudelleen esille johtuen globalisoitumisesta 

ja taloudellisen voiman tehottomasta käytöstä. Viime vuosikymmenien taloudellinen kehi-

tys on keskittynyt pitkälti osakkeenomistajien arvon lisäämiseen. Kuitenkaan osakkeen-
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omistajat eivät ole ainoa oleellinen sidosryhmä, johon tulisi keskittyä, koska yrityksellä on 

monia tärkeitä sidosryhmiä. (Zink 2005) 

 

Jotta kestävyys saadaan integroitua yritykseen kokonaisvaltaisesti, siihen tulee yhdistää 

myös sidosryhmät sekä järjestelmänäkemys. Näiden kolmen ”S:n” yhteys tekee yritystoi-

minnasta tehokasta, ja yritys etenee kohti kestävää liiketoimintamallia. Tulee huomioida 

kestävyyden asettamat vaatimukset, sidosryhmäteorian perusteet sekä järjestelmänäkemyk-

sen ajattelutapa. Kolme S:ää esitellään kuvassa 7. (Ketola 2005) 

 

Kuva 7. Kolmen S:n integrointikolmio (Ketola 1999) 

 

Kuvassa 7 oleva järjestelmänäkemys tarkoittaa, että yritysorganisaatio sisältää suuria ra-

kenteita ja niiden osajärjestelmiä ja on riippuvainen näistä. Suuret järjestelmät eivät toi-

saalta ole riippuvaisia yrityksestä, vaikka sillä voi olla vaikutus järjestelmiin. Sidosryhmä-

teorian mukaisesti yrityksen tulee täyttää myös sidosryhmien tarpeita. Kuitenkin käytän-

nössä erityisesti omistajien ja rahoittajien mielipiteet vaikuttavat, ja muut sidosryhmät ovat 

Kestävyys 
(sustainability) 

Järjestelmä-
näkemys 
(systems 
approach) 

3S 

Sidosryhmä-
teoria 

(stakeholder 
theory) 
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hierarkkisessa järjestyksessä sen mukaan, miten paljon ne vaikuttavat yrityksen toimintaan. 

(Ketola 2005)  

 

2.5 Yhteenveto kestävyydestä ja yritysvastuusta 

 

Kappale 2 on koostettu kokonaisuudessaan kuvaan 8. Pääkäsitteenä on kestävyys, joka 

jaetaan yleensä kolmeen ulottuvuuteen. Ne ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen 

ulottuvuus. Kestävyyden alakäsitteenä on yritysvastuu, joka on yrityksen vapaaehtoista 

lain määräykset ylittävää kestävyystoimintaa. Yritysvastuu tuottaa usein yritykselle kilpai-

luedun.  

 

 
Kuva 8. Yhteenveto kestävyydestä ja yritysvastuusta 

 

Kuvassa 8 yritysvastuu jaetaan oikealla kahteen yritysvastuutyyppiin, jotka ovat strategi-

nen ja filantrooppinen yritysvastuu. Strateginen yritysvastuu tarkoittaa yrityksen liiketoi-

mintaan liittyvää yritysvastuuta, jonka on tarkoitus olla liiketoimintaetua tuovaa. Filan-

trooppinen yritysvastuu on puolestaan yrityksen tekemää hyväntekeväisyyttä, jonka tarkoi-

tuksena on pääsääntöisesti parantaa yrityksen mainetta ja brändiä.  
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Yritysvastuu ja kestävyys tapahtuvat vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Sidosryh-

mävuorovaikutus on yritysvastuulle välttämätöntä, koska yritysvastuu tehdään sidosryhmi-

en toiveiden ja tarpeiden tyydyttämiseksi. Yritysvastuusta voidaan myös raportoida esi-

merkiksi GRI-raportointiohjeen mukaisesti. Raportoinnin tarkoituksena on selvittää sidos-

ryhmille, miten yritys toteuttaa yritysvastuuta. Raportointi viestii tehokkaasti erilaisista 

yritysvastuutoiminnoista, joita yritys toteuttaa strategiansa osana.  
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3 TUTKIMUSMETODOLOGIA 

 

Tässä kappaleessa esitellään kokonaisuudessaan, miten työ on tehty ja mihin työn rakenne 

ja tutkintatavat perustuvat. Työ on laadullinen tutkimus, johon on otettu mukaan tapaustut-

kimuksena palveluntarjoajayritys Skaala Group Oy.   

 

3.1 Laadullinen tapaustutkimus ja teemahaastattelut 

 

Laadullinen tutkimus on prosessi, joka yleensä kehittyy ja muokkautuu tutkimuksen ede-

tessä. Tämän vuoksi tutkijan on tunnistettava, että prosessi on inhimillinen tuotos. Tutkijan 

on osattava tarvittaessa linjata työtä uudelleen. Laadullinen tutkimus ei usein olekaan ole-

massa olevan teorian testaamista, vaan tutkittavan asian käsitteellistämistä. Aineiston ke-

räämisen ja käytetyn teorian valikoiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa keskenään ja 

yleensä muokkautuu tutkimuksen myötä. (Kiviniemi 2010) 

 

 Laadullisessa tutkimuksessa voidaan kyseenalaistaa tutkimuksen luotettavuus, koska ai-

neistojen keruussa tapahtuu usein vaihtelua. Toisaalta todetaan, että ihmisen kerätessä ai-

neistot hänen näkemyksensä aineistosta kehittyy tutkimuksen aikana. Vaihtelu siis on luon-

tainen osa tutkimusprosessia. Laadullisen tutkimuksen raportoinnin ei kuitenkaan tarvitse 

olla prosessi, vaan se voi noudattaa perinteistä raportoinnin kaavaa. Raportointi onkin kes-

keinen osa laadullisen tutkimuksen luotettavuutta. Raportoinnin tavoitteena on antaa luki-

jalle selkeä selonteko siitä, miten tutkimus on toteutettu ja mikä tutkijan muovautunut nä-

kemys tutkimuksesta on, jotta lukija voi itse päättää, onko tutkijan esitys uskottava. (Kivi-

niemi 2010) 

 

Kuvan 9 mukaisesti laadullisessa tutkimuksessa empiriaa ei aina kirjoiteta suoraan jonkun 

olemassa olevan teorian pohjalta, vaan teoria-aineistoa kertyy empirian mukana tutkimus-

prosessin aikana. Kuvan 9 teoriankeruumalli pätee erityisesti silloin, jos empiria ei perustu 

yhteen suureen teoriaan, vaan tutkijalla on useita pieniä teorioita, jotka tukevat empiriaa. 

(Eskola 2010)  
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Kuva 9. Monen pienen teorian ja empirian suhde laadullisessa tutkimuksessa (mukaillen Eskola 2010) 

 

Kuvan 9 tilanteessa teoriat ja olemassa olevat käsitteet toimivat tulkintamalleina empirial-

le. Mallin hyvänä puolena on, jos asiasta ei ole yhtä yksittäistä isoa teoriaa, on mahdollista 

tulkita empiriaa useista eri näkökulmista. Toisaalta on myös mahdollista, että yhteensopi-

mattomia teorioita yhdistellään, ja lopputuloksesta tulee sekava. (Eskola 2010) 

 

Kuva 10. Empirian ja yhden suuren teorian suhde laadullisessa tutkimuksessa (mukaillen Eskola 2010) 

 

Vaihtoehtoisesti voidaan lähteä kuvan 10 mukaisesti yhdestä suuresta teoriasta liikkeelle. 

Yksi suuri teoria toimii pohjana tutkimukselle. Teorian pohjalta luodaan hypoteesi, minkä 

jälkeen aletaan tutkia valittua asiaa. Tutkimuksen teon jälkeen empiriaa heijastetaan jälleen 

valittuun teoriaan ja katsotaan, miten yhteneviä teoria ja empiria ovat. (Eskola 2010) 

 

Tutkimusstrategiana tapaustutkimus keskittyy vain yhteen tapaukseen. Tutkimuksessa ta-

voitellaan usein suuria otoksia, jotta saavutettaisiin yleistettävä ja luotettava tutkimustulos. 

Tapaustutkimuksen tavoitteena puolestaan on keskittyä vain yhteen tapaukseen, joka tutki-
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taan erittäin tarkasti ja syvällisesti. Näin pystytään tuottamaan mahdollisimman intensiivis-

tä tietoa. Tärkeintä tapaustutkimuksessa on, että aineiston avulla saadaan aikaiseksi koko-

naisuus. Tapaustutkimus rakentaa kerätystä aineistosta jotain yleisesti kiinnostavaa. Vaikka 

tapaustutkimusta kritisoidaan sen edustamattomuudesta, sen vahvuus on kokonaisvaltai-

suus. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2010) 

 

Tapaustutkimuksen yleistettävyyden puutetta voidaan pitää tapaustutkimuksen ongelmana. 

Kuitenkin tapaustutkimuksessa yleistämistä tärkeämpää on asian kokonaisvaltainen ym-

märtäminen. Yleistyksiä tapaustutkimuksessa ei välttämättä kannatakaan tehdä aineistosta 

vaan siitä tehdyistä tulkinnoista. Usein tapaustutkimus ei ole myöskään toistettava. Tapaus-

tutkimus on toisaalta monipuolinen ja joustava lähestymistapa. (Saarela-Kinnunen & Esko-

la 2010) 

  

Haastattelu tarkoittaa tiedonkeruutapaa, jossa henkilöiltä kysytään mielipidettä tutkitusta 

kohteesta. Vastaus saadaan puhutussa muodossa. Haastattelut ovat toimiva metodi tiedon-

keruuseen, koska henkilön tekemässä haastattelussa on mahdollista suunnata tiedonkeruuta 

haastattelun aikana. Haastattelu voidaan valita erityisesti silloin, jos tutkimuskohde on vas-

ta vähän kartoitettu alue. Lisäksi haastattelulla on mahdollista syventää ja selventää tietoa. 

(Hirsniemi & Hurme 2014) 

 

Haastattelua on myös kritisoitu tutkimusmetodina, koska haastattelijan pitäisi olla koulut-

tautunut haastattelemiseen ja koska haastattelijan pitää olla kokenut ja taitava. Lisäksi koe-

taan, että haastattelussa on monia mahdollisia virhelähteitä, ja se vie paljon aikaa. Haastat-

telujen analysointi on myös haastavaa, koska siihen ei ole tehty valmiita malleja. Verrattu-

na kyselylomakkeeseen haastattelu on kuitenkin joustava, ja sillä saa todennäköisemmin 

haastateltavan motivoitumaan ja kertomaan tutkimuskohteesta syvällisemmin. (Hirsijärvi 

& Hurme 2014) 

 

Teemahaastattelun ominaispiirteitä ovat, että kaikki haastateltavat ovat kokeneet tietyn 

tilanteen. Haastattelija tutkii tätä tilannetta ja päätyy oletuksiin. Näiden oletusten avulla 

haastattelija kehittää haastattelurungon. Haastattelurungon pohjalta haastattelija selvittää 

haastateltavien subjektiivisia kokemuksia tilanteesta. Teemahaastattelu liittyy suomenkieli-

sen nimensä mukaisesti tiettyihin teemoihin, joihin haastattelussa keskitytään (vertaa engl. 
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focused interview). Teemahaastattelu on niin sanottu puolistrukturoitu haastattelumuoto, eli 

siinä jokin näkökulma on lyöty lukkoon, mutta haastattelun aikana puolistrukturoidussa 

haastattelussa on mahdollista muokata haastattelua haastateltavan mukaan. Teemahaastat-

telussa lukittu asia ovat siis valitut teemat. (Hirsjärvi & Hurme 2014) 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen analysointitapoja ovat muun muassa asteikointi ja teemoittelu. 

Teemoittelu terminä voidaan ymmärtää monin eri tavoin, mutta pääsääntöisesti voidaan 

ajatella, että teemoittelu tarkoittaa usein haastatteluissa esille nousseita asioita. Teemat 

saattavat pohjautua teemahaastattelun teemoihin. Asteikointi tarkoittaa sitä, että vastauksia 

voidaan lajitella luokkiin esimerkiksi ”tärkeästä” ”ei ollenkaan tärkeään”. Luokat tulee 

määritellä ja selvittää tarkasti, mitkä kriteerit kuuluvat mihinkin luokkaan. Analysoinnissa 

esille nousevat teemat voidaan asteikoida luokkiin.  (Hirsjärvi & Hurme 2014) 

 

3.2 Työn toteutus 

 

Työ on toteutettu taulukon 5 projektisuunnitelman mukaisesti tapaustutkimuksena. Tutki-

mus on laadullinen ja sisältää haastatteluosion. Tarkoituksena on selvittää syvällisesti case-

yrityksen kestävyysstrategia ja yritysvastuutoiminnot. Halutaan myös saada selville, mikä 

on sidosryhmien rooli yritysvastuun toteuttamisessa.  

 

Taulukossa 5 esitellään projektisuunnitelman mukainen työn toteutuksen vaihemalli. Työtä 

aloittaessa ensin on käyty läpi sopivaa lähdemateriaalia kirjallisuudesta saatavan teoriatie-

don keräämistä varten. Artikkelit on valittu materiaalin läpikäymisen yhteydessä ja niiden 

validiutta ja luotettavuutta arvioitu. Teoria on kirjoitettu artikkelien ja kirjojen perusteella. 

Työn empiirinen osa käsittelee teoriaan valitun kirjallisuuden teemoja. Suurena teoria-

asiana tutkimuksessa ovat yritysvastuu- sekä kestävyys –käsitteet. Lisäksi tutkimuksen 

aikana on kerätty pienempiä teoriakokonaisuuksia, jotka esitellään teoriakappaleessa.   
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Taulukko 5. Työn toteutus vaiheittain 

 

Projektin ositus 
Vuosi 2015 

Vko  32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 

Teoriaosuus  

                 

 Lähdemateriaalin läpi-

käynti 
 

x x x x              

 Artikkelien valinta 
   x x              

 Teoriaosuuden ensimmäi-

nen versio 
 

   x x x x           

 Teorian heijastaminen 

empiriaosaan  
 

      x           

 Teoriaosan toinen versio 
                x x 

Haastattelut                   

 Kysymysten muotoilu 
    x              

 Haastattelut 
     x             

 Haastattelujen läpikäynti 

ja yhteenveto 
 

    x x            

 Haastattelujen sisällyttä-

minen raporttiin 
 

        x         

Raportointimallin valinta                   

 GRI-mallin tutkiminen 
    x x             

 Raportointimallin valinta 
    x x             

Raportointiohjeen teko                   

 Pääteemojen valinta  
       x x          

 Sisällön luominen 
        x x x x       
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 Raporttimateriaalin koos-

taminen 
 

           x x x x   

 Raportin implementointi 
              x x x  

 Sidosryhmien haastattelu 
        x x         

 Sidosryhmien antaman 

materiaalin työstö 
 

         x x x x     
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Työhön on tehty haastatteluja (11 kpl) sekä case-yrityksen sisällä että yrityksen sidosryhmistä 

asiakkaille ja toimittajille. Kysymykset muotoiltiin niin, että ne heijastavat työn teemoja ja 

antavat tietoa, miten yrityksen johtokunta ja tärkeimmät toimihenkilöt näkevät kestävyyden ja 

yritysvastuun yrityksissään. Sidosryhmien haastatteluilla pyrittiin selvittämään, onko sidos-

ryhmille tärkeää, että heidän toimitusketjussaan oleva case-yritys on vastuullinen, ja miten 

kestävyys näkyy yritysten toiminnassa.  

 

Aineistoa on kerätty haastatteluilla sekä yrityksen sisäisistä materiaaleista. Haastattelun alus-

tus ja kysymykset Skaala Group Oy:n työntekijöille ovat liitteenä 1. Haastatellut henkilöt ja 

heidän toimenkuvansa ovat liitteenä 2. Skaala Group Oy:n ulkopuolelta haastateltiin kolmea 

asiakas- ja kolmea toimittajayritystä. Liitteenä 3 ovat haastatellut sidosryhmäyritykset ja haas-

tatellut toimihenkilöt. Yrityksen sisäiset haastattelut tehtiin henkilökohtaisen tapaamisen ai-

kana (11 haastattelua) ja yrityksen sidosryhmät haastateltiin puhelimitse (kuusi haastattelua). 

Haastattelut on avattu työssä, ja niiden tuloksista raportoitu. 

 

Haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Haastatteluissa käsiteltävät teemat 

ovat yritysten omat kestävyystoiminnot, koko toimitusketjun kestävyys sekä yritysvastuura-

portointi. Toimitusketjun kestävyys –teeman tavoitteena on myös selvittää sidosryhmien mer-

kitystä yrityksille. Haastattelujen analysointi on tehty asteikolla yhdestä kolmeen (* - ***) 

teemoja pisteyttämällä.  

 

Taulukon 5 mukaan case-yritys Skaala Group Oy:lle valittiin raportointiohjeeksi Global Re-

porting Initiative, koska tämä on tunnetuin ja vertailukelpoinen raportointiohje Suomessa ja 

muualla maailmalla. GRI-raportointiohjeeseen perehdyttiin ja valittiin Skaalalle laajuudeksi 

pienin C-laajuus. Yritysvastuuraportointi koottiin ja toimitettiin yritykselle käytettäväksi. Ra-

portoinnista kerrotaan tässä työssä yleispiirteittäin, mutta sitä ei ole liitetty työn osaksi koko-

naisuudessaan yrityksen pyynnöstä.  

 

Projektisuunnitelman mukaisten toimintojen lisäksi työhön on selvitetty Skaalan kilpailijayri-

tysten kestävyyttä yritysten Internet-sivujen avulla. Skaala yrityksenä on esitelty Internet-

sivujen ja Skaalalta annettujen informaatiopakettien avulla. Kuva 11 esittää samat vaiheet 

prosessimuodossa.  
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Kuva 11. Prosessi diplomityön etenemisestä 

 

Kuvan 11 mukaan ensin projektin aikana tutkittiin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja selvitet-

tiin, mitä aiheeseen liittyen on jo tutkittu. Sen jälkeen tutustuttiin case-yrityksen tietoihin. 

Case-yrityksestä kirjoitettiin esittely. Kilpailijayrityksien kestävyyttä selvitettiin kilpailijoiden 

verkkosivuilta ja tieto raportoitiin. Yritysvastuuraportointiohje tehtiin yrityksen sisäiseen 

käyttöön. Sekä yrityksen sisäiset että ulkoiset haastattelut tehtiin, minkä jälkeen tietoa vertail-

tiin ja haastattelujen tulokset selvitettiin.  Lopuksi kirjoitettiin johtopäätökset ja yhteenveto 

koko työstä.  

Neuvotteleminen yrityksen 
kanssa työn sisällöstä 

Aiheeseen liittyviä tieteellisiä 
artikkeleita ja kirjallisuutta 

valittu 

Tiedon suodattaminen ja 
valikoiminen 

Yrityksen sisäisen materiaalin 
kerääminen ja tutkiminen 

Yritysesittelyn kirjoittaminen 
Kilpailijoiden yritysvastuun 

tutkiminen 

Yritysvastuuraportointiohjeen 
koostaminen ja tiedon 

kerääminen 

Haastattelut Skaalan Ylihärmän 
toimipisteellä (11 kpl) 

Asiakkaiden ja toimittajien 
haastatteleminen ja 
haastattelujen purku 

Johtopäätökset ja yhteenveto 
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3.3 Arviointi työn toteutuksesta 

 

Tutkimus on diplomityö Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle ja tapaustutkimuksena tehty 

Skaala Group Oy:lle. Yrityksen prioriteettina oli saada yritysvastuuraportointiohje, jota voi-

daan käyttää vuosittain tehtävän raportoinnin apuna. Raportointi valmistui aikataulussa.  

 

Tieteellinen tutkimus työssä käsittelee sidosryhmien merkitystä ja roolia yritysvastuussa. Ai-

hetta tutkittiin haastattelemalla kolmea Skaalan asiakasta ja kolmea toimittajaa. Haastattelut 

olivat informatiiviset, ja niitä vertailtiin yrityksen sisällä tehtyihin haastatteluihin. Tutkimuk-

sen luotettavuutta olisi kuitenkin lisännyt se, että sidosryhmähaastattelut olisi tehty laajem-

min. Haastattelut ovat yhdessä kuitenkin melko kattavat ja antavat selkeästi lisätietoa tutkitus-

ta aiheesta.  

 

Työ olisi edennyt paremmin, jos haastattelut olisi painotettu työn alkupuolelle. Lisäksi haas-

tattelujen valmistelu oli liian heikko, minkä vuoksi haastattelut eivät ole yhtenevät sidosryh-

mähaastattelujen ja case-yrityksen haastattelujen välillä. Pääteemat haastatteluja varten olisi 

kannattanut valita jo etukäteen ja muodostaa niiden perusteella kysymykset, jotka olisivat 

olleet samat sekä sidosryhmille että case-yritykselle. Mahdollisesti myös haastatteluiden litte-

rointi olisi ollut tarpeen tarkempaa analyysia varten. Näin haastatteluiden tulokset olisivat 

olleet luotettavammat. Asteikkoarviointia olisi voinut kysyä haastattelun aikana suoraan haas-

tateltavalta.  

 

Kilpailija-analyysi on tärkeä lisä yritysvastuututkimukseen tapausyrityksen kohdalla, mutta 

yritysvastuun tutkimus olisi voinut olla laajempaa kuin verkkosivujen tarkastelu. Kuitenkin 

todettiin, että verkkosivut ovat monen yrityksen yksi tärkeimmistä viestintäkanavista, joten se 

toimii myös yritysvastuun viestinnän välineenä yrityksissä kattavasti. Tämän vuoksi tarkaste-

lu rajattiin verkkosivuihin.  

 

Työ ei valmistunut aikataulussa, vaan tutkimus palautettiin kaksi kuukautta alussa päätettyä 

aikataulua myöhemmin. Aikataulun pitämättömyys on työn suurin heikkous. Projekti oli aika-

taulutettu neljälle kuukaudelle taulukon 5 projektisuunnitelman mukaisesti, kun diplomityön 

tavallinen mitoitus on kuusi kuukautta. Projekti valmistui kuudessa kuukaudessa. Oma tavoit-

teeni ei ollut realistinen, koska diplomityön kestoarvio on kuusi kuukautta.  
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Diplomityö oli mielekäs tehdä, ja tutkimuksellisuus täyttyi haastattelujen muodossa. Oppi-

misprosessina työ oli antoisa, koska työssä toteutettiin projekti alusta loppuun asti. Projektin 

toteuttaminen ja arvioiminen on arvokasta tulevaisuuden töitä ajatellen. Johtuen ohjaajan kii-

reistä yhteistä työskentelyä oli rajallisesti, minkä vuoksi työstä ei saatu kovin paljoa välipa-

lautetta. Yhteistyö Skaala Group Oy:n kanssa oli toimivaa. Esimiehen kanssa työskentelemi-

nen oli helppoa, ja yhteys toimi moitteettomasti. Esimies antoi palautetta työstä lähinnä sen 

loppuvaiheessa. Palaute oli positiivista, ja sen pohjalta oli mukava jatkaa. 
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4 SKAALA GROUP OY JA SEN KILPAILIJAT 

 

Kappale 4 esittelee tapaukseksi otetun yrityksen, Skaala Group Oy:n, ja sen tärkeimmät kil-

pailijat. Kilpailija-analyysi on toteutettu työssä verkkosivuja vertailemalla, koska työssä halu-

taan tietää, mitä kilpailijayritykset kertovat yritysvastuustaan ulkoisessa markkinoinnissa. 

Näin ollen verkkosivujen tutkiminen sopii menetelmäksi hyvin.  

 

Kilpailijoista kuvan 12 mukaisesti suurin liikevaihdoltaan on Inwido-konserni, johon kuuluvat 

Pihla, Eskopuu ja Tiivi. Vuonna 2005 ylivoimaisesti liikevaihdoltaan suurin Fenestra meni 

vuonna 2014 konkurssiin, minkä vuoksi sitä ei ole huomioitu tässä työssä (Yle 2014).  

 

 

Kuva 12. Skaalan tärkeimmät kilpailijat ja niiden liikevaihto vuonna 2013 

 

Lisäksi kuvan 12 ulkopuolelta käsitellään Lumon Oy:ta, joka on parvekkeiden ja terassien 

lasituksia tekevä yritys. Lumon ei ole kuvan 10 yrityksissä mukana, koska tiedot ovat vuodel-

ta 2013 ja Skaala Group Oy aloitti parvekkeiden valmistuksen vasta vuoden 2014 alussa.  

 

4.1 Skaala Group Oy:n esittely 

 

Skaala Group Oy on alun perin vuonna 1956 perustettu perheyritys, joka keskittyy ikkunoi-

den, ovien ja parvekkeiden myyntiin. Skaala on palveluyritys, joka toimii neljässä maassa; 
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Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä sekä Iso-Britanniassa. Yritys työllistää noin 550 henkilöä, ja 

sillä on liikevaihtoa vuonna 2014 noin 95 M €.  

 

Skaalan missio on ”Skaalalla on pitkä tie suomalaisessa puusepänteollisuudessa. Tältä pohjal-

ta meidän tavoitteemme on tuoda asiakkaillemme parempia ja kilpailukykyisempiä ratkaisuja, 

samalla kun edistämme suomalaista työtä, osaamista ja hyvinvointia. Uudistamme ja uudis-

tumme. Toimintamme tulee perustumaan yhä enemmän ympäristöteknologisiin ratkaisuihin.” 

Visiossaan Skaala painottaa vastuullisuutta rakennustoiminnassa. Skaalan arvoihin kuuluu 

kestävyys. Kestävyyden kolme ulottuvuutta, talous, ympäristö ja sosiaalinen vastuu tulevat 

näissä esille. Skaalalla on arvioitu, että kestävyys antaa heille 2 %-yksikön liiketuloksen kas-

vun vuodessa vuoteen 2020 asetetun strategian mukaisesti. Painopisteenä tulevaisuudessa 

ovat uudet tuotteet, cleantech ja parvekkeet, sekä ulkomaan markkinat.  

 

Tällä hetkellä Skaalan tuotteisiin ollaan lisäämässä ilmanvaihtojärjestelmä ikkunoihin sekä 

kehittämässä uusia ikkunaratkaisuja. Parvekkeiden valmistus on aloitettu vuonna 2014. Hiili-

dioksidipäästöjä pyritään vähentämään kaikissa tuotannon vaiheissa.  

 

Cleantech-ratkaisuihin panostetaan, ja vuonna 2014 lanseerattiin Skaala Alfa cLean –ikkunat, 

jotka ovat energiatehokkaita verrattuna muihin markkinoilla oleviin ikkunoihin. Ikkunoita on 

alettu myymään kesällä 2015. Vuonna 2015 Skaalalle perustettiin tehdas Pietariin. Skaala on 

valittu toimialansa parhaimmaksi brändiksi vuonna 2014.  

 

Skaalalla on käytössä saneerauskohteissa kierrätysjärjestelmä, jossa yritys hoitaa pois kaikki 

tuotteiden asennuksesta aiheutuvat jätteet. Kierrätysjärjestelmän avulla saadaan kierrätettyä 

kaikki saneerauskohteessa syntyvä jäte. Jätteen yhteiskuljetukset lisäksi vähentävät logistii-

kasta tulevia päästöjä ja kuluja. Tavoitteena Skaalan kierrätysohjelmassa on kaatopaikkajät-

teettömyys. Lisäksi suositaan uusiutuvaa energiaa, jota käytetään tehtaissa ja toimitiloissa.  

Uusiutuva energia saadaan tuotannossa syntyvästä bioenergiasta, jolla lämmitetään omat toi-

mitilat.  

 

Skaala on mukana rakennusteollisuuden ohjelmassa, jossa pyritään tapaturmattomaan työym-

päristöön. Riskit minimoimalla ja asianmukaisia turvallisuusohjeita ja välineitä hyödyntämäl-

lä pyritään siihen, että työturmia ei pääse tapahtumaan.  
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Skaala käyttää johtamisjärjestelmänä ISO 9001 –järjestelmää, joka näkyy yrityksen tuotan-

nossa, johdossa ja tukitoiminnoissa. Skaalalla on myös ISO 14001 – ja OHSAS 18001 –

sertifikaatit, jotka määrittävät sen ympäristö- ja turvallisuusasioita. Ympäristöstrategiana 

Skaalalla toimii Green Field & Factory – toimintajärjestelmä, joka sisältää saneerauskohtei-

den tehokkaan kierrätysjärjestelmän. Lisäksi toimintajärjestelmässä painotetaan materiaalien 

optimaalista hyödyntämistä, toimivaa logistiikkaa sekä uusiutuvan energian käyttöä. Skaala 

toimii täysin tilausohjautuvasti (BTO), ja tuotteet tehdään mittatilaustyönä asiakkaalle. Pää-

konttori on Ylihärmässä, Kauhavalla, ja myös muut Skaalan tilat ovat pääosin Etelä-

Pohjanmaalla.  

 

Skaalan palveluprosessit voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan, jotka ovat asennusliiketoimin-

ta, systematisoidut asiakasprosessit sekä projektityyppinen toiminta. Asennusliiketoimintaan 

kuuluvat uudis- ja saneerauskohteet, joissa Skaala on joko urakoitsijana tai aliurakoitsijana 

asennusyrityksen kanssa yhteistyössä. Systematisoidut palveluprosessit tarkoittavat jatkuvia 

asiakassuhteita, joissa käytetään ennalta määritettyjä tuotteita tai tuoteperheitä. Projekteissa 

asiakas on uusi. Projektityyppisessä toiminnassa tuotetta saatetaan vielä kehittää asiakkaan 

tarpeita vastaavaksi. 

 

Yritykselle on luotu GRI-yritysvastuuraportointipohja vuonna 2015. Yritysvastuuraportointi 

noudattaa C-laajuuden kriteerejä.  

 

4.2 Kilpailijoiden kestävyystoiminnot 

 

Skaalan suurimmat kilpailijabrändit ovat Eskopuu, Pihla ja Tiivi, jotka kuuluvat suurimpaan 

pohjoismaiseen ikkuna- ja ovivalmistajakonserniin Inwido AB:hen (kuva 10). Inwido-

konsernissa (Inwido AB, 2014) kestävyysdata on vuosikertomuksen yhteydessä. Inwidolla 

panostetaan Skaalan tapaan tapaturmattomaan työympäristöön. Lisäksi ympäristöystävällisen 

ja vastuullisesti tuotetusta metsästä ostetun puun käyttö materiaalina sekä kasvihuonekaasu-

päästöjen sekä energiankäytön vähentäminen ja jätteiden kontrollointi ovat suurimman kilpai-

lijan vastuullisuusstrategian pääkohtia. Elektroniikan vaatima energia tulee Inwidolle tuuli-

voimasta. (Inwido AB. 2014) Inwido-konsernin uusin saatavilla oleva raportti vuodelta 2014 

ei ole Inwido-konsernin mukaan tehty GRI-raportointiohjeen mukaan, mutta vuoden 2012 

raportti (Inwido AB. 2012) on tehty GRI-raportointiohjeen laajuuden C mukaisesti.  
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Inwido-konsernin osan Eskopuun toiminta on ympäristö- ja laatusertifiointien ISO 9 001 ja 

ISO 14 001 mukaista. Lisäksi yhdelle tehtaalle on myönnetty vuonna 2003 ympäristölupa. 

Eskopuu-yrityksen julkaisema vuosittainen Ekotase-ympäristöraportti on saatavilla tärkeim-

mille sidosryhmille. Ekotase-raporttia ei kuitenkaan ole yrityksen verkkosivuilla. (Eskopuu. 

2016) Pihla kertoo verkkosivuillaan, että ympäristön huomioiminen yrityksessä on kasvanut 

paljon viime vuosina, koska se on noussut yhteistyötahojen tietoisuuteen merkittävästi. Pihlal-

la kestävyys näkyy erityisesti materiaalihukan minimoimisessa, kierrätyksessä sekä energia-

tehokkuuden parantamisessa. (Pihla. 2015) 

 

Inwidon tytäryhtiö Tiivissä käytetään muiden tytäryhtiöiden tapaan sertifioitua puuta (PEFC- 

ja FSC– sertifioinnit) sekä panostetaan energiatehokkuuteen ja materiaalihukan minimoimi-

seen. Lisäksi käytetään vain vesiohenteisia maaleja, jotka kuormittavat ympäristöä vähem-

män. Tiivin Internet-sivuilla kerrotaan myös, että rakennuksen vanhat ikkunat voidaan kierrät-

tää kokonaan, ja tehdä niistä uudet ikkunat. (Tiivi. 2016) 

 

Muina tärkeimpinä kilpailijoina voidaan pitää JELD-WENiä sekä Lumonia. JELD-WEN 

Suomi Oy:n Internet-sivuilla kerrotaan, että yrityksessä panostetaanraaka-aineiden hankinnas-

sa puun  FSC-serfitiointiin (JELD-WEN. 2015A).  Lisäksi JELD-WENillä on käytössä myös 

vaihtoehtoinen PEFC-sertifiointi. JELD-WENin arvoihin on merkitty kestävyys. Lisäksi 

JELD-WENin valmistamat ovet noudattavat Euroopan Unionin maaliskuussa 2013 voimaan 

tullutta puutavara-asetusta, jolla on tarkoituksena estää laittomasti hakatun puun käyttö. 

(JELD-WEN. 2015B)  

 

Lumonin verkkosivuilla raportoimat arvot sisältävät jatkuvuuden ja ympäristöstä huolehtimi-

sen (Lumon, 2013A). Lumonin Internet-sivuilla painotetaan pitkäaikaisuutta ja jatkuvuutta. 

Yritys käyttääkin pitkäaikaisia, kestäviä ja kierrätettäviä materiaaleja. Kierrättäminen on 

olennaisessa osassa Lumonin ympäristöstrategiassa. Lisäksi tuotteissa käytetään kromittomia 

materiaaleja sekä suunnitellaan kuljetukset niin, että kuljetustarve ja näin myös polttoaineku-

lutus ja näin yrityksen hiilijalanjälki vähenevät minimiin. Lumon korostaa, että myös yksilön 

energiankulutus vähenee, kun parvekkeet lasitetaan. Näin lämmityskulut pienenevät ja ympä-

ristöpäästöt vähenevät. (Lumon, 2013B) Lisäksi Lumon toimii työterveys- ja turvallisuusoh-

jeen OHSAS 18 001 –sertifioinnin mukaisesti. Lumonilla on tuotteilleen myös CE-merkintä, 

joka on eurooppalainen ”Comformitte European” –hyväksyntä. Lumon on ensimmäinen lasi-

tusjärjestelmä, joka on saanut merkinnän Euroopassa. (Lumon, 2013C) 
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Yleisesti voidaan todeta, että kaikki Skaalan tärkeimmät kilpailijat panostavat kestävyyteen, 

ja jokaisella niistä on sertifiointeja, jotka määrittävät yritysten kestävyyden harjoittamista. 

Inwido-konserni on kuitenkin ainoa, jolla on yritysvastuuraportointi. Kuitenkaan tytäryhtiöi-

den, Eskopuun, Pihlan ja Tiivin sivuilla ei ole mainintaa Inwido-konsernin GRI-

raportoinnista. Inwido-konsernin raportointi on laajuudessa C (kuva 10). Yritysvastuurapor-

tointi on ikkuna-, ovi- sekä parvekevalmistajilla Suomessa vielä harvinainen. Kaikki tutkitut 

kilpailijat huomioivat silti kestävyyden toimissaan jollain tavalla. Kuitenkin kestävyyden 

merkitys kasvaa koko ajan varsinkin B2B-markkinoilla, ja tämä ajaa yritykset panostamaan 

kestävyyteen lisääntyvästi.    
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5 SKAALA GROUP OY JA SEN ALIHANKKIJAT SEKÄ ASIAKKAAT 

 

Kappale 5 esittelee tutkimuksen haastattelujen toteutuksen. Kappaleessa tutkitaan case-

yrityksen sidosryhmiä, ja niistä erityisesti asiakkaita ja toimittajia. Tutkimuksessa on mukana 

17 haastattelua, jotka on purettu kappaleissa 5.1. ja 5.2. Kappale 5 sisältää kolme alakappalet-

ta, joissa esitellään erikseen case-yrityksen sisäiset haastattelut sekä sidosryhmille tehdyt 

haastattelut. Haastattelut vastaavat kaikkiin tutkimuskysymyksiin ja ovat keskeinen osa tut-

kimusta. Haastattelut analysoidaan kappaleen viimeisessä alakappaleessa. 

 

Tässä kappaleessa tutkitaan, miten Skaalan tärkeät sidosryhmät, asiakkaat ja toimittajat, rea-

goivat yritysvastuuseen, ja miten Skaala hyötyy yritysvastuuraportoinnista sidosryhmien nä-

kökulmasta. Kestävyys tapahtuu yritystoiminnassa aina rajapinnassa sidosryhmien kanssa, ja 

näin ollen ne ovat tärkeitä vaikuttimia vastuullisessa yritystoiminnassa.   

 

Kysymykset asiakkaille ja toimittajille käsittelevät kestävyyttä yrityksen arvona, mahdollista 

koko toimitusketjun vastuullisuutta sekä sitä, onko kestävyysraportointi tärkeä toimittaja- ja 

asiakasyrityksille. Haastattelu tehtiin kuudelle yritykselle, jotka ovat Skaala Groupin toimi-

tusketjussa mukana. Toimittajapinnassa ne olivat alumiinitoimittaja A, lasitoimittaja B sekä 

maalitoimittaja C. Asiakassektorilla haastateltiin julkisivu-urakoitsijaa D:ä, rakennuslii-

keasiakasta E:ä ja talopakettiasiakasta F:ä. Sekä toimittajayritykset A, B ja C että asiakasyri-

tykset D, E ja F olivat eri segmenteiltä niin, että haastattelut kertovat mahdollisimman erilais-

ten yritysten kannoista kestävyyteen. Yrityksistä B ja E on kestävyysraportointi.  

 

Kysymykset käsittelivät toimittaja- ja asiakasyrityksen omaa kestävyyttä, koko toimitusketjun 

vastuullisuutta sekä sitä, onko Skaalan tekemällä raportoinnilla lisäarvoa toimittaja- ja asia-

kasyritykselle.  Kysymykset olivat seuraavat: 

 

1. Onko kestävyys tärkeä arvo yrityksellenne? 

2. Onko tärkeää, että Skaala Group on vastuullinen oman yrityksenne kannalta ja miksi? 

3. Onko kestävyysraportoinnista lisäapua selvittäessä asiakas-/toimittajayrityksen tausto-

ja? 

Ensimmäisessä kysymyksessä pyritään selvittämään haastatellun yrityksen omaa suhtautumis-

ta kestävyyteen. Toinen kysymys paneutuu siihen, onko oleellista, että muut toimitusketjun 
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yritykset, muun muassa Skaala Group Oy, ovat vastuullisia. Viimeiseksi tutkittiin, kokevatko 

haastatellut yritykset tärkeäksi sen, että Skaala tekee GRI-raportointiohjeen mukaisen rapor-

toinnin kestävyydestään.  

 

5.1 Alihankkijoiden ja asiakkaiden haastattelut 

 

Seuraavaksi esitellään käytetyt teemat ja sidosryhmäyritysten vastaukset niihin. Teemat ovat 

yritysten omat kestävyystoiminnot, koko toimitusketjun vastuullisuuden tärkeys ja yritysvas-

tuuraportoinnin tärkeys. Samoja teemoja käytetään myös case-yrityksen vastausten koonnissa.  

 

Yritysten omat kestävyystoiminnot 

 

Kaikki toimittajayritykset, A, B ja C, toimivat vastuullisesti omassa yritystoiminnassaan. Var-

sinkin B ja C ovat panostaneet paljon kestävyyteen. Kestävyys on sisällytetty yritysten omiin 

arvoihin. A:lla kestävyys ei ole yksi yritysstrategian arvoista, mutta näkyy silti yrityksen toi-

minnassa monin paikoin. Kestävyys näkyy muun muassa energiavalinnoissa, koska A käyttää 

materiaalitoimittajinaan ainoastaan vesivoimapohjaisia norjalaisia yrityksiä. Lisäksi kierrätys 

ja jätteiden lajittelu ovat merkittävässä osassa yrityksen kestävyysajattelua.  

 

B on suuri monikansallinen lasinjalostaja, jossa kestävyys on ollut tapetilla jo vuosikaudet. 

C:llä Suomen laki ja Euroopan Unionin suuntaviivat määrittävät jo merkittävästi raaka-

aineiden valintaa. Kemikaalivirasto poistaa jatkuvasti vaarallisia raaka-aineita käytöstä. Li-

säksi hiilijalanjälkeä lasketaan. 

 

Haastatellut asiakkaat olivat panostaneet vastuullisuuteen liiketoiminnassaan. Kestävyys oli 

D:n mielestä yksi tärkeimmistä arvoista yrityksen toiminnassa. E kertoo, että Euroopan Unio-

ni edellyttää kestävyysraportointia hankintojen osalta. Toimittajat valitaan erityisesti hinnan ja 

laadun sekä energiatehokkuuden mukaan.  

 

E:n mukaan kestävyys on melko tärkeää heidän yritykselleen, mutta sitä ei ole ajateltu arvok-

si. Talopakettiyritys F selittää, että hirsitalojen myynnissä luonnonmukaisuus ja kestävyys 

ovat markkinointietuja, mutta kestävyyttä ei ole ajateltu kehityksen vaan markkinoinnin kan-

nalta. Todetaan, että erityisesti tulevina vuosina kestävyyden merkitys tulee kasvamaan.    
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Koko toimitusketjun vastuullisuuden tärkeys 

 

Toimittajat pitävät tärkeänä, että koko toimitusketju on vastuullinen. Todetaan, että toimitta-

jayrityksen kestävyyden pitää siirtyä ketjussa eteenpäin eikä jäädä ainoastaan yhden yrityksen 

toimiksi. Toimittajayritys C kertoo, että toimittajan näkökulmasta kaikki kulminoituu asiakas-

lähtöisyyteen, mutta toisaalta toimittaja on jopa valmis mainitsemaan asiakkaalle, jos kestä-

vyys ei näy riittävästi toiminnassa. Toimittajayrityksen A:n mukaan arvopohjan tulee olla 

yhteinen toimittajan ja asiakkaan, Skaala Group Oy:n, välillä, jotta pitkäaikainen toimittaja-

asiakassuhde voidaan pitää ja hyvä luottamus löytää. Näin saadaan aikaan syvä yhteistyö yri-

tysten välillä.  

 

Myös asiakkaiden mielestä vastuullisuus on tärkeää. Myös yritys F pitää vastuullista toimi-

tusketjua hyvänä asiana, koska yhteiset arvot yhteistyökumppaneiden välillä ovat tärkeitä. 

Asiakasyritys D toteaa, että koska heidän toimintansa on vastuullista, myös alihankkijoiden 

on oltava vastuullisia. D lisää, että Skaala on sille iso alihankkija niin liikevaihdollisesti kuin 

arvollisesti. E kertoo, että se kontrolloi toimittajiensa vastuullisuutta käymällä itse auditoi-

massa toimittajayrityksissä. 

 

Yrityksissä painotetaan sitä, että myös toimittajien pitää olla vastuullinen, koska Skaala toimii 

asiakasyritykselle urakoitsijana ja yrityksen nimissä. Asiakasyrityksen maine ja brändi heik-

kenee, jos koko toimitusketju ei toimi vastuullisesti.  

 

Lisäksi yrityksissä todetaan, että energiatehokkuus on tärkeää, ja asiakas haluaa ostaa energia-

tehokkaita ratkaisuja Skaalalta. Myös työturvallisuus on merkittävä tekijä vastuullisuudessa. 

Asiakasyritys E havainnoi, että kaikki toimittajien valinnat lukeutuvat myös asiakkaan valin-

naksi, eikä asiakas halua huonoa mainetta toimittajiensa vuoksi.  

 

Yritysvastuuraportoinnin tärkeys 

 

Virallisen raportoinnin merkityksestä toimittajien keskuudessa oltiin montaa mieltä. Kaksi 

kolmesta toimittajasta pohti, että siitä voi olla hyötyä. Lähinnä toimittajat olivat sitä mieltä, 

että asia on mielenkiintoinen lisätieto yrityksestä. Kuitenkin toimittajayritys A totesi, että 

Skaala Group Oy:n tulevaa raportointia ei voida suoraan hyödyntää toimittajien keskuudessa, 

koska asiakassuhde on luottamuksellinen. Enemmän hyötyä raportoinnista on toimittajien 
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mielestä Skaalan ja asiakasyrityksen välillä. Raportointi voi toimia mahdollisesti myös ima-

gonkohottajana sekä sopii hyvin kestävyyden markkinointiin. Lisähyötyä ei välttämättä tule, 

jos toimittajalla ja Skaalalla on muuten yhteiset arvot, ja sopimusneuvottelut sujuvat hyvin.  

 

Asiakasyritykset pitävät raportointia hyvänä asiana. Asiakasyritys D ei osaa perustella tar-

kemmin kantaansa, mutta on silti positiivinen raportoinnin suhteen. Asiakasyritys E toteaa, 

että yritysvastuuraportointi on hyödyllinen ja luotettava, jos se on todennettu ulkopuolisesti. 

Jos raportissa ei ole ulkoista auditointia, se vähentää raportin uskottavuutta. Toisaalta tode-

taan, että raportoinnin lähettäminen tarjouksen mukana vähentää asiakkaan työtä kestävyysar-

vojen selvittämisessä. Myös numeerinen data koettiin hyväksi asiaksi. F:n mukaan kestävyy-

den merkitys tulee kasvamaan tulevina vuosina, ja näin myös yritysvastuuraportoinnin arvo 

kasvaa sen mukana. Tällä hetkellä lisäarvo raportoinnista ei ole niin suuri. On kuitenkin hyvä, 

että raportointia käsitellään yrityksessä jo tässä vaiheessa.  

 

5.2 Case-yrityksen sisäiset haastattelut 

 

Kappaleessa esitellään case.yrityksen toimihenkilöiden haastattelujen vastaukset kolmen pää-

teeman mukaisesti.  

 

Yrityksen omat kestävyystoiminnot 

 

Skaalan Group Oy:n arvoihin on merkitty kestävyys, ja se näkyy monissa yrityksen toimin-

noissa. Lisäksi pyritään vähentämään materiaalihukkaa ja optimoidaan kuljetuksia muutenkin 

lähellä toisiaan olevien tehtaiden välillä. Tavoitteena on valmistaa tuotteet parhaista mahdolli-

sista materiaaleista.  

 

”Kestävä kehitys on Skaalan yksi strateginen kulmapiste kyllä ihan selkeästi. - - Markkinoi-

daan energiansäästöä, asumismukavuutta, vihreitä arvoja, niin on se hieman päälle liimattua, 

jos me ei itse ajeta yritystä sillä lailla eteenpäin, että yrityksessä käytetään mahdollisimman 

vähän energiaa. - - Me markkinoidaan energiatehokkaimpia ikkunoita, eikä yhtään mietittäisi 

kuinka paljon meidän oma tuotanto kuluttaisi energiaa, öljykattila porottaa lämmitystä, ei 

mietitä miten logistiikka hoidetaan niin että se on mahdollisimman vähän ympäristöä kulutta-

vaa, - - niin kyllä meidän imago olisi silloin vähän päälle liimattu” (Toimihenkilö Q) 
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Kestävyys merkitsee myös jatkuvuutta pitkän historian ja yhteiskunnan muutosten muodossa. 

Pitkään toimineella perheyrityksellä tulee 60 vuotta yritystoimintaa täyteen vuonna 2016. 

Kestävyys on näkynyt jo pitkään yritystoiminnassa, mutta sitä ei ole aiemmin kirjattu arvoi-

hin.  

 

”Nyt kun yrityskoko on kasvanut, niin viestinnällinen painotus on noussut ja noussut koko 

ajan. Tämän vuoksi kestävyys arvona on kirjattu myös ylös.” (Toimihenkilö A) 

 

Skaalan ”Vastuullisen rakentamisen edelläkävijä” -visio velvoittaa Skaalan kestävyyteen. 

Skaalalla kestävyys on integroitu kaikkeen toimintaan, koska yritys haluaa ottaa vastuuta ym-

päristöön ja hoitaa asiat kunnolla.  Yrityksellä tulee myös olla mahdollisimman hyvät edelly-

tykset toiminnallisesti ja taloudellisesti jatkaa tulevaisuudessa.  

 

”Vastuullisen rakentamisen edelläkävijä –brändi viedään yrityksen strategiaan erittäin syväl-

le.” (Toimihenkilö A) 

 

”Ympäristöstä täytyy huolehtia, jos täällä aiotaan pidempään asua.” (Toimihenkilö B) 

 

Kierrätyksestä saadaan pieni taloudellinen hyöty. Todetaan myös, että kantamalla vastuun 

ympäristöstä myös asiakkaat rekisteröivät sen ja valikoivat yrityksen kilpailijoitaan useam-

min. Esimerkiksi muovien kierrätyksessä palautetuista muoveista maksetaan ostajayrityksen 

toimesta. Toinen vaihtoehto on, että muovit viedään kaatopaikalle ja joudutaan maksamaan 

kaatopaikkamaksu. 

  

”Esimerkkinä on tuo yksi kaatopaikkajäte, joka saatiin nyt uuden toimittajan kautta energia-

jätteeksi, niin ei puhuta tuhansista vaan enemmänkin kymmenistä tuhansista euroista.” (Toi-

mihenkilö B) 

 

Tuotekehityksessä pyritään löytämään mahdollisimman energiatehokkaat ratkaisut. Lisäksi 

halutaan mahdollisimman ekologisia ja kierrätettäviä materiaaleja uusiin tuotteisiin. Tavoitel-

laan, että energiatehokkuudeltaan (E-arvo) ikkunat ovat selkeästi kansallisten määräyksiä pie-

nemmät. Esimerkiksi Alfa cLean –ikkuna on kehitetty, jotta tuotepuolelle voidaan tarjota 

energiatehokas ikkunaratkaisu, joka toisaalta myös huolehtii hyvästä sisäilmasta. Myös hiili-
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dioksidin määrää sisäilmassa pyritään kontrolloimaan sisäilmanlaatua valvovilla ikkunaraken-

teilla.    

 

Koko toimitusketjun vastuullisuuden tärkeys 

 

Enenevässä määrin koko ketjun kestävyys on tärkeää. Materiaalien vastuullinen käyttö ja seu-

rattavuus lisäävät kestävyyttä. PEFC-järjestelmä mahdollistaa puun materiaalin liikkumisen 

seuraamisen kannolle asti.  Näin voidaan taata, että puuta materiaalina on käytetty vastuulli-

sesti koko toimitusketjun aikana.  

 

”Pitäisi olla viranomaisvaatimuksesta, että vastuullisuus lähtee rullaamaan täysillä eteen-

päin. Löytyy vapaaehtoisia ohjelmia, joista voidaan selvittää, että kuinka paljon ne purevat. 

Vapaaehtoisiin standardeihin ei kiinnitetä yhtä suurta huomiota, kuin niihin joilla on selkeä 

ulkoinen vaatimus.” (Toimihenkilö C)  

 

Sidosryhmät valikoivat pitkäaikaisia suhteita. Toimittajan tarkastellessa pitkän aikavälin asi-

akkaita itselleen taloudellinen hyöty syntyy suurista tilausmääristä. Skaalan suuret asiakkaat 

tarkastelevat tarjouksen lisäksi myös muuta yrityksen toimintaa. Kaikki Skaalan prosessit 

käydään suurissa yrityksissä läpi ja punnitaan, sopivatko ne myös asiakasyrityksen imagoon. 

Sidosryhmät odottavat Skaalalta kestävyyttä. Eri sidosryhmät vaativat vastuullisuutta eri mää-

rissä.  

 

Sidosryhmien vaatimukset toimitusketjun kestävyydestä perustuvat osin Skaalan omaan sub-

jektiiviseen arvioon. Kuitenkin suuret yritykset vaativat kestävyyttä, ympäristösertifiointeja ja 

yritysvastuuraportointeja todisteena vastuullisuudesta. Pyritään saavuttamaan piste, jossa kes-

tävyys on integroitu koko yritykseen. 

 

”Skaala on sellainen vastuullinen kumppani, joka hoitaa ja kiinnittää huomiota kestävään 

toimintaan henkilökunnan kannalta ja ympäristöasioissa.” (Toimihenkilö Z) 

 

Viranomaiset ja rahoittajat haluavat taloudellisesti kannattavaa ja lainsäädännön mukaista 

toimintaa. Muut palveluntuottajat etsivät luotettavaa yhteistyökumppania, jonka toiminta jat-

kuu varmasti pitkään. Asiakaspinnassa ympäristöstä huolehtiminen nousee merkittävämpään 

rooliin kuin muut kestävyyden ulottuvuudet. Asiakaspinnan palautteena on ollut, että Skaala 
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on sellainen yritys, joka tuottaa sitä, mitä myyntipuheessa sanotaan. Halutaan myös taata, että 

Skaala on olemassa vielä pitkään, ja asiakas saa aina haluamiaan varaosia ja palveluita.  

 

”Asiakas maksaa meille loppujen lopuksi palkan. - - Brändissä lupaamme, että edelläkävijyys 

on meille todella tärkeä asia. Tehdään perusteellisesti, eikä jätetä kesken.” (Toimihenkilö D) 

 

Maakunnassa, jossa Skaala toimii, yritystä todennäköisesti arvostetaan kovasti. Yritys työllis-

tää paljon työntekijöitä ja toimii sosiaalisesti vastuullisesti toimintaympäristössään. Halutaan 

pitää huolta myös ulkomaalaisista työntekijöistä ja kotouttaa heidät hyvin. On tärkeää, että 

osaavat ja pitkäaikaiset työntekijät.  

 

Yritysvastuuraportoinnin tärkeys 

 

Yritysvastuuraportoinnista asiakas saa lisäinformaatiota. Liitettynä tilinpäätökseen toimii hy-

vin markkinoinnin välineenä.  Asiakkaat ovat koko ajan valveutuneempia. Yritysvastuurapor-

toinnilla voidaan markkinoinnissa viestiä valveutuneille asiakkaille.  

 

Raportointi on hyvä lisä markkinointiin. B2B-markkinoilla yrityksillä on yhteiset pitkälle 

viedyt ympäristöarvot, ja kumppanilla yritysvastuuraportointi lisää tietoa ympäristöarvoista ja 

-toimenpiteistä. Kansainvälisillä markkinoilla erityisesti Ruotsissa yritysvastuuraportoinnin 

oletetaan olevan hyödyllinen. Iso-Britannia ja Venäjä markkinamaina eivät välttämättä vielä 

ole yhtä potentiaalisia yritysvastuuraportoinnille.  

 

”Eihän normaali perheenäiti tai –isä lue sitä alusta loppuun, mutta se on uskottava lisä joka 

tapauksessa, koska se on tieteellisesti tehty. Kynttilää ei kannata pitää vakan alla” (Toimi-

henkilö Q) 

 

”On tavallaan myös helppoa, koska ei tarvitse miettiä, miten asia sivuutetaan, kun niistä on 

raportti.” (Toimihenkilö Q) 

 

Raportoinnin tulee olla sekä ulkoisen markkinoinnin osana, mutta myös viestiä sisäisessä 

markkinoinnissa koko henkilökunnalle. Tämä voi mahdollisesti muokata henkilöstön asentei-

ta ja auttaa heitä ymmärtämään, että yritysvastuu ja kestävyys ovat tärkeitä asioita. Työn jat-

kuvuus on koko henkilökunnalle tärkeä arvo. 
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Skaalalla tehdään jo paljon kestävyystoimenpiteitä. Asiakkaat ja toimittajat tietävät, millä 

tavoin Skaalalla tehdään asioita. On hyvä, että on useita tapoja viestiä kestävyydestä. Yritys-

vastuuraportointi on kätevä, koska kaikki tieto on yhdessä paketissa. Nykyiset verkkosivuilla 

olevat raportoinnit ovat toiminnan esittelyä markkinointitarkoituksiin (Green Field & Factory 

-ohjelma). Myös ympäristölupa ja sertifioinnit velvoittavat yritystä mittaamaan ja raportoi-

maan ympäristötoimista.  
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6 TULOKSET 

 

Tässä kappaleessa pyritään vertailemaan sidosryhmien ja case-yritys Skaalan haastatteluja. 

Haastattelut eivät ole suoraan vertailukelpoiset, koska haastatelluille esitetyt kysymykset ovat 

erilaiset sidosryhmien ja Skaalan haastatteluissa. Haastattelun pääteemat ovat kuitenkin samat 

molemmissa haastattelukysymyssarjoissa. Näitä teemoja käytetään vertailukohtana haastatte-

lujen välillä.  

 

Seuraavaksi vertaillaan sidosryhmäyritysten ja Skaalan edustajien haastatteluja valittujen 

teemojen osalta. Teemat on arvioitu jokaisen yrityksen osalta asteikolla 1-3 (*, **, ***), yksi 

tähti (*) tarkoittaa ei tärkeää, kaksi tähteä (**) melko tärkeää ja kolme tähteä (***) erittäin 

tärkeää taulukon 6 mukaan. 

 

Taulukko 6. Arviointiasteikko 

Ei tärkeä  * 

Melko tärkeä  ** 

Erittäin tärkeä  *** 

 

Haastatteluiden teemojen pisteytys, taulukossa 6, on haastattelijan oman arvioinnin mukainen, 

eli haastateltuja henkilöitä ei ole pyydetty arvioimaan toimintoja numeroarvosanoin. Arviot 

perustuvat haastateltujen henkilöiden antamiin lausuntoihin. Jokaisen teeman kohdalla esite-

tään erikseen, mitkä kriteerit vaaditaan kunkin arvosanan (* - ***) saavuttamiseksi.  

 

6.1 Yrityksen omat kestävyystoiminnot 

 

Ensimmäisenä teemana oli yrityksen oma kestävyys. Yrityksen oma kestävyys on merkityk-

sellistä sidosryhmien näkökulmasta erityisesti yhteisen arvopohjan muodostumisessa. Yrityk-

sen omat kestävyystoiminnot sisältävät sekä konkreettisia kestävyyteen liittyviä toimenpiteitä, 

kuten kierrättäminen ja materiaalihukan minimoiminen. Lisäksi kestävyyteen liittyy jatkuvuu-

teen ja yhteiskunnan hyvinvointiin liittyvä ajatus, joka näkyy yritystoiminnassa henkilökun-

nan hyvinvointina ja huolehtimisena sekä yrityksen taloudellisessa toimivuudessa. 
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Taulukko 7. Yritysten omat kestävyystoiminnot Skaalalla ja sidosryhmillä 

Sidosryhmät Skaala 

A  ** 

B  *** 

C  *** 

D  *** 

E  *** 

F ** 

*** 

 

Taulukon 7 mukaan asteikolla kolme tähteä (***) yritys saa teemassa yrityksen omat kestä-

vyystoiminnot, jos se on integroinut kestävyyden omaan toimintaansa ja arvoihinsa. Yrityk-

sistä B, C, D ja E sanoivat, että kestävyys on yrityksen arvopohjassa, ja sitä pyritään toteutta-

maan yrityksessä jatkuvasti. A ja F sen sijaan selittävät, että kestävyys ei ole heidän arvois-

saan, mutta sitä toteutetaan yritystoiminnassa niin sidosryhmien painostuksesta kuin lakisää-

teisyyden ja markkinoinnin vuoksi. Yhden tähden saa yritys, joka ei huomioi kestävyyttä yri-

tystoiminnassaan muuten kuin lakisääteisen toiminnan rajoissa. Tällaisia yrityksiä ei ollut 

haastatteluissa.  

 

Skaala Group Oy on integroinut kestävyyden voimakkaasti omiin arvoihinsa, ja kestävyys 

näkyy kaikissa yrityksen prosesseissa ja toiminnassa. Kaikki haastatellut Skaalan sidosryh-

mäyritykset olivat myös panostaneet kestävyyteen yritystoiminnassaan.  

 

Taulukko 8 esittää taulukon 7 tiedot graafisessa muodossa. Taulukossa 8 on pisteytyksen ar-

vosanojen jakautuminen sidosryhmäyritysten osalta. Skaalaa ei ole merkitty taulukkoon mu-

kaan.  
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Taulukko 8. Arvosanojen jakautuminen yrityksen omat kestävyystoiminnot -teemassa 

 

 

Taulukon 8 mukaan voidaan todeta, että lähes kaikki Skaala Group Oy:n sidosryhmät toimi-

vat erittäin vastuullisesti pyrkien samoihin arvoihin kuin Skaala toteuttaen vastuullista yritys-

toimintaa. Kestävyys arvona teollisten markkinoiden yrityksissä kasvaa jatkuvasti, ja erityi-

sesti rakennusteollisuuden yritysten kestävyys on merkittävä kilpailuetu.  

 

Vastuulliset ja kestävät toimitusketjut ovat loppukäyttäjän kannalta turvallinen ja perusteltu 

valinta. Siten toimittaja- kuin asiakasyrityksissä kestävyyden tulee olla integroituna toimin-

taan, jotta yritykset ovat potentiaalisia yhteistyökumppaneita esimerkiksi vastuulliseksi brän-

dätylle Skaala Group Oy:lle. On luultavaa, että vastuulliset yritykset toimivat paljon yhteis-

työssä keskenään yhteisen arvopohjan vuoksi, ja tämän vuoksi teeman tulokset ovat erittäin 

yhtenevät.  

 

6.2 Koko toimitusketjun kestävyyden tärkeys 

 

Toinen teema oli toimitusketjun kestävyyden tärkeys. Toimitusketjun kestävyyden tärkeys -

teeman avulla halutaan selvittää, onko haastateltujen yritysten mielestä tärkeää, että myös 

toimitusketjussa olevat sidosryhmäyritykset toimivat vastuullisesti. Vastuullisuus toimitusket-

jussa tarkoittaa sitä, että ketjun sidosryhmäyritykset velvoitetaan tai valikoidaan sen mukaan, 

että ne toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Taulukossa 9 esitetään, miten 

tärkeänä Skaala ja sen sidosryhmäyritykset pitävät toimitusketjun kestävyyttä.  

 

0
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Taulukko 9. Koko toimitusketjun vastuullisuuden tärkeys Skaalalla ja sidosryhmillä 

Sidosryhmät Skaala 

A  ** 

B  ** 

C  *** 

D  ** 

E  ***  

F ** 

*** 

 

 

Taulukon 9 mukaan asteikolla kolme tähteä (***) saavat ne yritykset, jotka velvoittavat sidos-

ryhmäyrityksensä kestävyyteen ja tekevät toimenpiteitä koko ketjun kestävyyden vuoksi. 

Toimittajayritys C kertoo, että yrityksessä ollaan valmiita jopa sanomaan sidosryhmäyrityk-

selle, jos kestävyysarvopohja ei ole riittävän samankaltainen. Asiakasyritys E kertoo, että yri-

tys tekee sisäisiä auditointeja varmistaakseen toimittajiensa vastuullisuuden.  Todetaan, että 

maine on koko toimitusketjun asia, koska jonkin osatoimittajan kestämättömällä pohjalla ole-

va toiminta vaikuttaa myös asiakasyrityksen maineeseen.  

 

Kaksi tähteä (**) ovat saaneet ne yritykset, jotka sanovat, että toimitusketjun vastuullisuus on 

tärkeää, mutta eivät tee toimenpiteitä sitä vahvistaakseen. A, B, D sekä F pitävät vastuullista 

toimitusketjua melko tärkeänä asiana. Todetaan kuitenkin, että yhteinen arvopohja auttaa pit-

käaikaisen luottamuksen ja yhteistyön kehittymisessä. Yhden tähden saa yritys, jonka mieles-

tä koko toimitusketjun kestävyys ei ole tärkeää. Haastatteluissa ei ollut tällaisia yrityksiä. 

 

Taulukko 10 esittää taulukon 9 tiedot graafisessa muodossa. Taulukossa 10 on pisteytyksen 

arvosanojen jakautuminen sidosryhmäyritysten osalta. Skaalaa ei ole merkitty taulukkoon 

mukaan.  
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Taulukko 10. Arvosanojen jakautuminen koko toimitusketjun vastuullisuuden  tärkeys -teemassa 

 

 

Taulukosta 10 voidaan havainnoida, että koko toimitusketjun kestävyys koetaan joko melko 

tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi. Skaalan sidosryhmille koko toimitusketjun kestävyys ei ole 

yhtä tärkeää kuin Skaalalle. Skaala Group Oy:n haastattelut antavat ilmi, että myös Skaalalle 

koko toimitusketjun kestävyys on erittäin tärkeää. Skaalalla on käytössä puun alkuperän val-

vomisjärjestelmät, joilla puun elinkaarta voidaan seurata kannolta ja loppuasiakkaalle asti. On 

havaittu, että koko toimitusketjun tarkasteleminen on tärkeää kokoajan enenevissä määrin.  

On mahdollista, että kaikki sidosryhmäyritykset eivät ole yhtä suurituotantoisia kuin Skaala, 

ja tämän vuoksi tarvetta koko toimitusketjun valvomiselle ei ole. Kaikki listatut toimittajayri-

tykset ovat sidoksissa myös muihin eri alojen asiakasyrityksiin. Niiden omaksumat vastuulli-

suusstrategiat lienevät sovitettu vastaamaan yritysten koko asiakaskuntaa. Toimittajayrityksen 

näkökulmasta case-yritys Skaala on yksi asiakas muiden joukossa. Tässä asiakassuhteessa 

koko toimitusketjun kestävyys ei ole yhtä merkityksellistä esimerkiksi imagon kannalta, vaan 

toimittajayrityksen tärkein intressi tavoitella koko toimitusketjun vastuullisuutta on yhteinen 

arvopohja. Yhteisestä arvopohjasta ei voida kuitenkaan kirjallisuuden mukaan olevan saman-

laista taloudellista lisäarvoa kuin esimerkiksi parantuneesta imagosta. Näin ollen on mahdol-

lista, että yrityksen kynnys vaatia vastuullista toimitusketjua toimittajalta on suurempi kuin 

loppuasiakkaan puolelta. 
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6.3 Yritysvastuuraportoinnin tärkeys 

 

Kolmas teema on yritysvastuuraportoinnin tärkeys. Yritysvastuuraportoinnin tärkeys -teeman 

avulla halutaan selvittää, pitävätkö sidosryhmäyritykset yritysvastuuraportointia hyvänä asia-

na kaupankäyntiin sekä toimivana viestinnän välineenä kestävyystoimintojen osalta. Yritys-

vastuuraportoinnilla tarkoitetaan joko jonkun raportointiohjeen mukaista tai vapaamuotoista 

raportointia, jolla pyritään selvittämään, millä tavoin yritys toimii vastuullisesti. Yritysvastuu-

raportoinnit ovat melko yleisiä erityisesti suurissa yrityksissä Suomessa. Taulukko 11 esittää, 

pitävätkö sidosryhmäyrityksen raportointia hyödyllisenä.  

 

Taulukko 11. Yritysvastuuraportoinnin tärkeys Skaalalla ja sidosryhmillä 

Sidosryhmät Skaala 

A  ** 

B  ** 

C  * 

D  ** 

E  ***  

F ** 

*** 

 

 

Taulukon 11 mukaan asteikolla kolme tähteä (***) saa yritys, joka kokee yritysvastuurapor-

toinnista olevan selkeästi hyötyä yritysten välisessä viestinnässä. E kertoo, että yritysvastuu-

raportointi on selvä lisähyöty ja vähentää tietojen jakamisen haasteita kestävyyden osalta.  

 

Lisäksi E:llä on myös oma yritysvastuuraportointinsa käytössä. Kaksi tähteä (**) saa yritys, 

joka pitää sitä pääsääntöisesti hyvänä asiana, mutta ei näe siitä suurta lisähyötyä. Valtaosa 

haastatelluista sidosryhmäyrityksistä toteaa, että yritysvastuuraportointi on hyvä lisä, mutta 

sitä ei voida hyödyntää toiminnassa suoraan. F esittää, että yritysvastuuraportoinnin merkitys 

kasvaa tulevaisuudessa, ja sitä on hyvä hyödyntää jo nyt. Yhden tähden (*) yritys saa, jos se 

ei koe raportoinnin olevan hyödyllinen. Toimittajayritys C selittää, että tärkeää on, että arvot 

ovat yhteiset ja keskustelu rakentavaa yritysten välillä.  

 

Skaala Group Oy pitää yritysvastuuraportointia erittäin hyödyllisenä, koska sillä pyritään li-

säämään yritysvastuun roolia ennestäänkin vastuullisessa yrityksessä. Todetaan, että yritys-

vastuuraportointi on luonnollinen jatkumo Skaalan kestävyystoimintoihin. Yritysvastuurapor-
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tointi kerää Skaalan kestävyystoiminnot yhteen, ja ne ovat helposti luettavassa ja selkeässä 

muodossa sidosryhmille.  

 

Taulukko 12 esittää taulukon 11 tiedot graafisessa muodossa. Taulukossa 12 on pisteytyksen 

arvosanojen jakautuminen sidosryhmäyritysten osalta. Skaalaa ei ole merkitty taulukkoon 

mukaan.  

 

Taulukko  12. Arvosanojen jakautuminen yritysvastuuraportoinnin tärkeys -teemassa 

 

 

Taulukko 12 selventää, että sidosryhmäyrityksille yritysvastuuraportointi on keskimäärin 

melko tärkeä. Mahdollisesti varsinkin pienissä yrityksissä yritysvastuuraportoinnin tärkeys on 

pienessä roolissa, koska yritysvastuuraportointi on tyypillisesti suurten yritysten viestintä-

muoto.  

 

Yritysvastuuraportoinnin tärkeys jakaa teemoista eniten mielipiteitä sidosryhmäyrityksissä. 

Johtopäätöksenä on, että yritysvastuuraportoinnin merkitys koetaan melko pienenä sidosryh-

mäyrityksissä. Lisäksi voidaan todeta, että raportoinnin tärkeys aiheuttaa hajontaa yrityksissä.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Työn päätavoitteena oli tutkia sidosryhmien roolia yritysvastuun toteuttamisessa. Sidosryhmi-

en tunnistaminen ja heidän edustajiensa kanssa käytävät keskustelut ovat tärkeimpiä asioita 

aloittaessa yritysvastuutoimintoja koskevaa yhteistä sidosryhmien tarpeet huomioivaa näke-

mystä ja arvopohjaa. Sidosryhmien tunnistamisen malli on esitetty työssä, mutta on kyseen-

alaista, panostetaanko yrityksissä sidosryhmien tunnistamiseen ja kommunikaatioon riittäväs-

ti. Tämä on epäloogista ottaen huomioon sen, että yritysvastuun avulla pyritään parempaan 

viestintään sidosryhmien kanssa kestävyysasioista.  

 

Sidosryhmien tarpeiden ja toiveiden kuunteleminen on olennaista, jotta yritysvastuuta voidaan 

toteuttaa tavalla, jota sidosryhmät odottavat. Kun sidosryhmien tarpeet tyydytetään, kilpai-

luetu saavutetaan sidosryhmien valitessa yritys, joka tekee asiat heidän toivomallaan tavalla. 

On mahdollista, että yritysvastuutoimenpiteitä valitaan yrityksen oman arvion mukaan siitä, 

mitä sidosryhmät haluavat. Kuitenkin kuulemalla myös avainsidosryhmien edustajia voidaan 

saada selville odottamattomia toiveita. Lisäksi tulee huomioida sidosryhmät, joilla on suuri 

vaikutusvalta yritykseen, mutta jotka eivät ole kovin kiinnostuneita yrityksen toimintaan vai-

kuttamisesta. 

 

Haastattelujen aikana tuli ilmi, että sidosryhmäyritykset pitävät tärkeänä, että koko toimitus-

ketju on vastuullinen, ja kestävyys on yhteinen arvo yhteistyökumppaneiden välillä. Kuiten-

kin yli puolet (4/6) haastatelluista ei tee asian eteen mitään, vaan yhteinen arvo on vain toivot-

tavaa. Vastuullinen, ehyt toimitusketju vaatii konkreettisia toimia, mutta niitä eivät kaikki 

yritykset tehneet. Konkreettisia toimia vastuullisen toimitusketjun saavuttamiseksi oli muun 

muassa yritysten välinen auditointi. Vastuullista toimitusketjua kontrolloidaan myös puun 

alkuperäkartoituksen avulla, mutta kartoitus toimii ainoastaan puumateriaalin kohdalla. Näin 

ollen vastuullinen toimitusketju jää vain yksittäisten materiaalien ja puheiden varaan. 

 

Vastuullisuutta pidettiin myös case-yritys Skaala Group Oy:n johdon edustajien ja toimihen-

kilöiden haastatteluissa tärkeänä asiana. Valtaosa haastatelluista tiesi kestävyyden ja yritys-

vastuun käsitteenä hyvin, mutta erityisesti kestävyyden sosiaalinen ulottuvuus jäi vähemmälle 

huomiolle. Ympäröivä yhteiskunta tarjoaa yritykselle esimerkiksi tuotannon edellytykset, 

infrastruktuurin ja peruskoulutetun työvoiman. Yrityksen vastavuoroiseen sosiaaliseen vas-
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tuuseen voidaan lukea niin henkilöstön hyvinvointi ja kouluttaminen sekä ympäröivän yhteis-

kunnan tukeminen esimerkiksi tarjoamalla työpaikkoja. Isona työnantajana Skaala Group Oy 

kuitenkin työllistää paljon alueella, jolla se operoi. Lisäksi yritys työllistää myös erityisesti 

maahanmuuttajia ja pyrkii kotouttamaan heitä. Oman henkilöstön jatkuvan hyvinvoinnin tu-

keminen entistä tehokkaammin on seuraava askel sosiaalisessa vastuussa.   

 

Kestävyys ja yritysvastuu ovat merkittyinä monen yrityksen arvoihin. Kuitenkin erityisen 

tärkeää on, että kestävyys integroidaan koko yritykseen ja sen strategiaan sen sijaan, että siitä 

vain puhutaan. Kestävyys on terminä laaja ja epämääräinen, mikä aiheuttaa yrityksille haas-

teen sen tulkitsemisesta. Kestävyys voidaan ymmärtää melko suppeasti vain pelkästään mark-

kinointikikkana tai esimerkiksi huomioida ainoastaan kierrätyksessä. Kuitenkin kestävyys 

käsitteenä on paljon tätä laajempi, ja se pitäisi nähdä kaikissa yrityksen toiminnoissa henki-

löstöhallinnossa tuotantoon ja logistiikkaan sekä esimiestyöhön. Kestävyys voidaankin ym-

märtää myös henkilöstön hyvinvointina ja taloudellisena jatkuvuutena pelkän ”vihreyden” 

sijaan. GRI-raportointi yhtenäistää kestävyyden ja yritysvastuun käsitteinä.  

 

Case-yritys toimii tärkeää tuotetta myyvillä pienehköillä markkinoilla. Siksi sille on tärkeää 

panostaa strategiseen yritysvastuuseen ja integroida se kiinteäksi osaksi toimintastrategiaansa. 

Strateginen yritysvastuu tarkoittaa Skaala Group Oy:n kohdalla tehokasta kierrätystä, mahdol-

lista uusiotuotantoa, materiaalihukan minimoimista, henkilöstön hyvinvoinnista sekä taloudel-

lisesta kestävyydestä huolehtimista. Strateginen yritysvastuu on pienillä markkinoilla operoi-

ville yrityksille tärkeämpää, koska kilpailuetu saavutetaan uusien asiakkaiden sitouttamisella 

sekä pitkäaikaisilla asiakas- ja alihankkijasuhteilla. Tiedostavat asiakkaat panostavat paljon 

tällaisten tuotteiden ostoprosessiin ja vertailevat markkinoilla olevia alihankkijayrityksiä. 

Markkinoilla, joilla kilpailua esiintyy paljon, hyväntekeväisyydellä ja aineettomiin arvoihin 

vetoavalla kestävyysajattelulla saavutettu imagon paraneminen voi taas olla tehokkain keino 

saada herkästi liikkuvat asiakkaat valitsemaan yrityksen. 

 

On luultavaa, että Suomessa kestävyyden ja yritysvastuun merkitys kasvaa jatkuvasti. Haas-

tatteluissa todettiin, että vaikka tällä hetkellä asiakkaat eivät selkeästi valikoisi yritysvastuuta 

tekeviä yrityksiä tällä hetkellä, tulevaisuudessa niin tulee varmasti tapahtumaan. On järkevää 

aloittaa kestävyysmarkkinointi ajoissa ja saavuttaa näin markkinoilla edelläkävijän asema 

kestävyystoiminnoissa.  
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Yritysvastuuraportointi on tapa viestiä yritysvastuusta. Yritysvastuuraportoinnista haastatellut 

henkilöt olivat erimielisiä, ja osa haastatelluista yrityksistä näki sen ainakin vielä tarpeetto-

mana ja osa taas hyödyllisenä kommunikaation välineenä. Luultavasti yritysvastuuraportointi 

on tärkeä erityisesti suurissa yritysten välisissä kaupoissa, joissa kilpailijat ovat muuten yhtä 

hyviä ostavan yrityksen kannalta. On todettu, että koko toimitusketjun vastuullisuus vaikuttaa 

asiakasyrityksen maineeseen, koska tuotteet ja palvelut myydään asiakasyrityksen nimissä. 

Yritysvastuuraportoinnilla voidaan taata mahdollisimman hyvin, että toimitusketjun vastuulli-

suus ja asiakasyritykselle sopiva imago toteutuvat kokonaisvaltaisesti.  

 

Yritysvastuuraportointi sopii erinomaisesti case-yritykselle, koska yrityksessä panostetaan 

voimakkaasti varsinkin kestävyysajattelun ekologiseen ja taloudelliseen puoleen. Nykyistä 

kattavampi, selkeä viestintä yrityksen tekemistä yritysvastuutoimenpiteistä lisää Skaala Group 

Oy:n uskottavuutta vastuullisena yrityksenä, jollainen yritys on ainakin ulkopuolelta tarkastel-

tuna. Tämänhetkiset yrityksen toiminnot ovat kattavia, mutta niistä ei viestitä riittävästi eikä 

tavalla, joka on yritysasiakkaalle oikeita asioita informoiva. Nykyinen markkinointi sopii ku-

luttajalle, koska se on selkeää ja helppolukuista, mutta yritysasiakkaalle standardoitu rapor-

tointi on uskottava ja vertailukelpoinen viestimuoto.   

 

7.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat seuraavat kolme kysymystä: 

 

1. Mikä on sidosryhmien merkitys yritysvastuun toteuttamisessa?  Onko tärkeää, että 

koko toimitusketju on vastuullinen? 

 

Aihetta käsittelevät kirjallisuuden mukaan sidosryhmien merkitys yritysvastuussa on suuri. 

Sidosryhmävuorovaikutusta esitetään johdettavaksi omana kokonaisuutenaan kestävyystoi-

mintojen johtamisen lisänä. Havaitaan, että sidosryhmät ovat olennaisia yritysvastuun kannal-

ta, koska yritysvastuu tehdään sidosryhmien odotusten ja tarpeiden mukaisesti sidosryhmiä 

varten. Yrityksen ympäristöstrategian tulee olla sekä yrityksen että sen sidosryhmien tarpeita 

tyydyttävä.  

 

Yritysvastuutoiminnan onnistuminen onkin kiinni siitä, miten hyvin sidosryhmät on otettu 

huomioon ja heidän kanssaan toimitaan yhteistyössä yrityksessä.   Tämän vuoksi sidosryhmi-
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en tunnistaminen ja kunkin sidosryhmän merkityksen arvioiminen on yritykselle tärkeää. Si-

dosryhmien tärkeyttä voidaan arvioida muun muassa matriisimallilla, jonka toisella akselilla 

on sidosryhmien kiinnostus ja toisella nykyinen ja potentiaalinen vaikutusmahdollisuus. Eri-

tyisesti tulee myös huomioida ne sidosryhmät, joiden vaikutusmahdollisuudet ovat suuret 

mutta kiinnostus pieni. Tämän sidosryhmät odotukset kannattaa selvittää, jotta mahdolliset 

tulevaisuuden haasteet voidaan kohdata. 

 

Kestävyys voidaan integroida kokonaisvaltaisesti yritystoimintaan sidosryhmäteorian, järjes-

telmänäkemyksen ja kestävyyden kolmiyhteyden avulla. Tulee huomioida kestävyyden aset-

tamat vaatimukset, sidosryhmäteorian perusteet sekä järjestelmänäkemyksen ajattelutapa. 

 

Myös haastattelujen mukaan sidosryhmät ja vastuullinen toimitusketju ovat tärkeitä. Sidos-

ryhmät haluavat pitkäaikaisen ja vastuullisen kumppanin, jonka kanssa saadaan aikaan hyvä 

luottamus ja yhteinen arvopohja. Kestävyyden tulee siirtyä toimitusketjussa eteenpäin toimit-

tajalta asiakkaalle. Näin kestävyys ei jää vain yhden yrityksen toimenpiteiksi.  

 

Koko toimitusketjun vastuullisuutta valvotaan muun muassa asiakasyritysten tekemillä audi-

toinneilla. Lisäksi esimerkiksi puun alkuperän valvonta PEFC- ja FSC –järjestelmillä lisää 

koko toimitusketjun vastuullisuutta. Näillä järjestelmillä voidaan taata, että puun käyttö on 

vastuullista koko toimitusketjussa. 

 

Koko toimitusketjun vastuullisuus on tärkeää myös asiakasyrityksen brändin kannalta. Toi-

mittajayritys toimii myös asiakasyrityksen nimissä, ja tällöin puutteellinen kestävyystoiminta 

voi aiheuttaa sen, että asiakkaan imago tahriintuu. Hyvä maine on koko toimitusketjun asia.  

 

Sidosryhmien merkitys yritysvastuun ja kestävyyden kannalta on siis erittäin suuri. Yritysvas-

tuu tehdään yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja sidosryhmille. Kestävyys ja yritysvastuu 

onnistuvat ainoastaan hyvän sidosryhmävuorovaikutuksen avulla. Vastuullinen toimitusketju 

takaa yhteisen arvopohjan ja auttaa syvässä yhteistyössä yritysten välillä. Lisäksi vastuullisen 

toimitusketjun avulla yrityksen imago pysyy todennäköisemmin hyvänä.   
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2. Miten kestävyystoiminnot ja yritysvastuu tuottavat yritykselle kilpailuedun muita 

samoilla markkinoilla olevia yrityksiä vastaan? Onko tärkeää kilpailuedun kannalta 

case-yritykselle, että yritys on vastuullinen? 

 

On tutkittu, että kestävyys on yritykselle kilpailuetu muita saman alan yrityksiä vastaan. Jos 

yritysvastuulla toteutetaan yhteiskunnan oikeana pitämiä asioita, sidosryhmien toiveet toteu-

tuvat. Sosiaalisesti vastuullinen investointi on Euroopan komission kehittämä käsite, jonka 

avulla voidaan laittaa yrityksiä paremmuusjärjestykseen kilpailuetutekijöiden mukaan.   

 

Yritysvastuulle on niin arvopohjaisia, sidosryhmien odotuksiin liittyviä kuin taloudellisiakin 

kannustimia. Yritysvastuun toteuttaminen voi liittyä yrityksen arvopohjaan. Lisäksi sidos-

ryhmien vaatimukset ja odotukset ajavat yritystä vastuulliseen suuntaan. On myös mahdollis-

ta, että yritys saa taloudellista hyötyä yritysvastuusta. Esimerkiksi kustannussäästöt ja kilpai-

leminen ympäristöystävällisten ja eettisten tuotteiden kasvavilla markkinoilla tuovat yrityksel-

le taloudellista menestystä.   

 

Haastatteluissa todetaan, että erityisesti tulevaisuudessa yritysvastuu tulee olemaan merkittävä 

asia. Tämän vuoksi myös yritysvastuuraportoinnin rooli tulee kasvamaan. Yritysvastuurapor-

toinnista tulee näin keino erottautua ja ehkä suuri kilpailuetu markkinoilla. Jotta yritys voi 

erottautua kilpailijoistaan yritysvastuutoimilla, sen tulee olla kilpailijoitaan edellä. Yritysvas-

tuumarkkinoinnista tulee huolehtia, ja yritysvastuuraportointi on hyvä keino erottautumiseen 

erityisesti B2B-sektorilla.  

 

Haastattelut antoivat ilmi, että vastuulliset yritykset haluavat koko toimitusketjun olevan vas-

tuullinen. Vastuulliset yritykset valitsevat siis keskimäärin yhteistyökumppaneikseen toisia 

vastuullisia yrityksiä. Yhteinen arvopohja johtaa usein luottamukselliseen suhteeseen kump-

paneiden välillä. Pitkäaikainen yhteistyö on laatua parantava tekijä.  

 

Skaala Group Oy:n kannalta kilpailuetuun liittyen saatiin selville, mitä sen kilpailijat markki-

noivat kestävyydestä. Tämä ei kuitenkaan vastaa suoraan tutkimuskysymykseen. Voidaan 

todeta, että kilpailijat ovat vastuullisia, mutta Skaala Group Oy:n kestävyystoiminnot ovat 

todennäköisesti mittavampia kuin kilpailijoiden, koska case-yritys on sitoutunut sekä ISO 

9 001 -, ISO 14 001 - ja OHSAS 18 001 –sertifiointeihin sekä aloittaa pian GRI-

yritysvastuuraportoinnin. Ainoastaan yhdellä kilpailijalla on virallinen yritysvastuuraportointi. 
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Kaikilla kilpailijoilla on käytössä sertifiointeja, jotka määrittävät muun muassa yritysten ym-

päristö -, laatu- ja työturvallisuustoimintoja. Kuitenkin kestävyyden kasvava merkitys saattaa 

kasvattaa case-yrityksen kilpailuetua sen kilpailijoihin nähden. Tämän vuoksi pikaisia toi-

menpiteitä tarvitaan, koska mahdollisesti myös kilpailijat ryhtyvät kattavaan yritysvastuura-

portointiin tulevaisuudessa.  

 

Vastuullisuus on tärkeiden tuotteiden ja pienillä markkinoilla operoivien yritysten kohdalla 

usein strategista yritysvastuuta. Liiketoimintasuunnitelmaan sidottu yritysvastuu on tärkeää 

Skaala Group Oy:n alalla. Yritysvastuuraportointi lisää Skaala Group Oy:n jo toteuttaman 

strategisen yritysvastuun uskottavuutta sen kilpailijoihin verrattuna. Mahdollisesti tämä poikii 

uusia yhteistyökumppanuuksia, joiden pohjana ovat kestävyysarvot.  

 

3. Miten vastuullisuus näkyy Skaala Group Oy:ssa? Hyödyttääkö vastuullisuus Skaala 

Group Oy:tä nyt tai lähitulevaisuudessa? 

 

Case-yritys Skaala Group Oy pyrkii toiminnassaan vastuullisuuteen. Taloudellinen vastuu 

näkyy erityisesti Skaalan pitkäaikaisessa, keskeytymättömässä yritystoiminnassa sekä talou-

dellisessa vakaudessa. Yrityksessä pyritään siihen, että tuotetaan hyvä tulos ja samaan aikaan 

halutaan, että yritys jatkaa toimintaansa vielä pitkään tulevaisuudessakin. Taloudellinen vas-

tuullisuus on myös asiakkaille tärkeää. Asiakkaan tulee tietää, että yritys on olemassa tulevai-

suudessa niin, että suurta ostopäätöstä tehdessä asiakas tietää, että saa apua yrityksen tuottei-

den kanssa myös myöhemmin. Varaosat eivät lopu, ja tuotteita voidaan korjata takuun puit-

teissa, jos siihen on tarvetta yrityksen toimesta. 

 

Vastuu ympäristöstä on ollut tärkeää Skaala Group Oy:lle jo pitkään. Yrityksessä pyritään 

siihen, että tuotetaan laadukkaita ja pitkäikäisiä tuotteita mahdollisimman pienellä materiaali-

hukalla. Kierrätyksestä huolehditaan, ja yrityksessä pyritään 0-kaatopaikkajätteeseen lähitule-

vaisuudessa. Yritys valikoi raaka-aineita, jotka ovat ekologisia, sertifioituja ja lähellä tuotettu-

ja, jos se on mahdollista. Uusia tuotteita kehitetään koko ajan, ja niissä panostetaan erityisesti 

energiatehokkuuteen.  

 

Skaala on sosiaalisesti vastuullinen erityisesti kotikuntansa ja ympäröivien kuntien suurena ja 

luotettavana työnantajana. Lisäksi Skaalalla panostetaan merkittävästi siihen, että myös ul-

komaalaistaustaisia palkataan työntekijöiksi ja pyritään näin kotouttamaan mahdollisimman 
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tehokkaasti. Lisäksi henkilöstölle järjestetään sisäistä koulutusta ja kannustetaan vaikutta-

maan yrityksen tuotantoon aloitejärjestelmän muodossa.   

 

Vastuullisuuden arvioidaan hyödyttävän yritystä, koska tutkitusti vastuullisilla yrityksillä 

asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia ja kiinteitä. Pitkäaikaiset asiakassuhteet lisäävät tuotanto- ja 

tilausmääriä ja tasaavat kysynnän kausivaihteluita, mikä antaa asiakkaalle taloudellisen hyö-

dyn eräkokojen kasvettua. Tämä auttaa yritystä tuotannon suunnittelussa. Varsinkin suuret 

yritykset vaativatkin Skaalalta kestävyyttä. Sekä asiakasyritysten vaatimukset että olemassa 

olevien ja mahdollisten uusien yhteistyökumppaneiden kiinnostus yrityksen yritysvastuutoi-

mista ajavat Skaalan toimimaan vastuullisesti, jotta se olisi mahdollisimman houkutteleva 

kumppani markkinoilla. Lisäksi voidaan olettaa, että yrityksen maine ja imago paranevat kes-

tävyyden myötä, mikä kasvattaa yrityksen tunnettuutta ja kiinnostusta yritystä kohtaan.  

 

Skaalan kannattaa pyrkiä mahdollisimman kokonaisvaltaiseen vastuulliseen toimitusketjuun, 

jotta sen toimet kestävän kehityksen saralla jatkuvat toimitusketjussa eteenpäin. Vastuullinen 

toimitusketju takaa, että kestävyys ei jää vain yhden yrityksen osalle, vaan yhteiset arvot ovat 

olemassa kaikissa yhteistyöyrityksissä.  Tällöin vastuullisuusajattelu hyödyttää koko toimi-

tusketjua.  

 

7.2 Jatkotutkimus 

 

Jatkotutkimusta tarvitaan erityisesti sidosryhmävuorovaikutuksen toteutumisesta erillisesti 

johdettavana osana yrityksissä. Todetaan, että sidosryhmävuorovaikutus on erittäin tärkeä 

osa-alue kestävyydessä. Aiemmissa tutkimuksissa esitetään myös, että sitä tulee johtaa omana 

kokonaisuutenaan. Siitä, miten sidosryhmien johtaminen käytännössä tapahtuu yrityksissä, 

tarvitaan lisää tutkimusta.  

 

Sidosryhmät ovat olennaisessa roolissa kirjallisuuden mukaan. Malli tai teoria, joka selvittää 

mahdollisimman tarkasti, miten sidosryhmien johtaminen ja yritysvastuu kytketään yhteen, 

jotta sidosryhmävuorovaikutus on niin syvää kuin mahdollista olisi hyvä luoda jatkossa. 

 

Haastatteluissa tulee ilmi, että yritysvastuuraportointia ei pidetä erityisen tärkeänä asiana 

asiakas- ja alihankkijayritysten keskuudessa. Jatkotutkimuksessa voidaan selvittää, mitä hyö-

tyjä yritykselle, joka operoi pienillä markkinoilla, yritysvastuuraportoinnista on. Halutaan 
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tutkia, miten ja kenelle yritysvastuuraportointia tulee markkinoida, jotta se on mahdollisim-

man tehokas viestintämuoto. Lisäksi halutaan tietää, onko yritysvastuuraportointi tehokas 

ainoastaan suurilla markkinoilla vai sopiiko se myös pienille markkinoille, kuten Suomeen. 
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8 YHTEENVETO 

 

Työ tutkii suomalaisten yritysten yritysvastuutoimintoja sekä yritysvastuuraportointia erityi-

sesti sidosryhmien näkökulmasta. Yritysvastuun tärkeimpänä ajurina toimii usein maineen 

paraneminen. Sidosryhmäkeskeisyys on erittäin tärkeä huomioida kestävyyden ja yritysvas-

tuutoimintojen toteuttamisessa. Yritysvastuu tehdään sidosryhmiä varten, minkä vuoksi niiden 

toiveet ja tarpeet täytyy huomioida yrityksen yritysvastuuta suunnitellessa. Jokaisella sidos-

ryhmällä on omat odotuksensa. Sidosryhmät tulee tunnistaa ja arvioida kunkin sidosryhmän 

tärkeys ja vaikutusmahdollisuudet yrityksen kannalta. Arvioinnin perusteella voidaan tehdä 

päätös, keiden sidosryhmien odotukset kannattaa toteuttaa.   

 

Yritysvastuuraportointi on yritysten tapa viestiä, miten yrityksessä toteutetaan yritysvastuuta. 

Yritysvastuuraportoinnille ei ole lakisääteistä pohjaa, vaan yritys voi määrittää, miten haluaa 

toteuttaa raportoinnin. Yritysvastuuraportoinnin tunnetuin raportointimalli on Global Repor-

ting Initiative –organisaation luoma raportointimalli, joka on kansainvälisesti tunnustettu ja 

jota päivitetään säännöllisesti. GRI-raportointi on Suomessa varsinkin suurten yritysten kes-

kuudessa jatkuvasti yleistyvä raportointimalli. Työssä esitellään case-yritys Skaala Group 

Oy:lle tehdyn yritysvastuuraportoinnin tärkeimmät pääkohdat. 

 

 Tutkimuksessa toteutettiin haastattelut sekä case-yrityksen sisällä että sen sidosryhmille. 

Haastattelujen tarkoituksena on selvittää, ovatko case-yrityksen ja sen sidosryhmien näke-

mykset yritysvastuusta yhtenevät. Lisäksi tutkittiin, onko yritysvastuu tärkeää sidosryhmille 

ja mikä heidän roolinsa on sen toteuttamisessa.  

 

Haastattelujen tärkeimpinä tuloksina voidaan pitää, että Skaala Group Oy ja sen sidosryhmät 

ovat vastuullisia ja pitävät kestävyyttä tärkeänä arvona ja arvottavat yhteisen arvopohjan kor-

kealle. Sidosryhmien yhteinen arvopohja ja sitä kautta syntyvä syvä yhteistyö koetaan tutki-

muksessa erittäin tärkeänä. Sidosryhmien vastuullisuutta kontrolloidaan muun muassa audi-

toimalla heidän toimintaansa. Yritysvastuuraportoinnin hyödyllisyydestä ei saada haastatte-

luissa yksiselitteistä vastausta, vaan osa yrityksistä pitää sitä tärkeänä ja osa ei.   

 

Case-yrityksenä on ikkuna-, ovi- ja parvekevalmistaja ja palveluntuottaja Skaala Group Oy, 

joka on Etelä-Pohjanmaalla toimiva noin 550 henkeä työllistävä yritys. Skaala Group Oy pa-
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nostaa paljon kestävyyteen, ja yritysvastuuraportointi on tärkeä osa vastuullisen toiminnan 

raportoimista. Kestävyys näkyy muun muassa kierrättämisessä sekä uusissa energiatehokkais-

sa cleantech-ratkaisuissa. Skaala Group Oy:lla on käytössään kestävyyssertifikaatteja.  

 

Case-yrityksen kilpailija-analyysilla selvitetään, onko Skaalan kilpailijoilla yritysvastuutoi-

mintaa. Kilpailija-analyysilla voidaan tutkia, tuottaako yritysvastuu Skaalalle kilpailuedun 

muita alan yrityksiä vastaan. Voidaan todeta, että Skaalan tärkeimmät kilpailijat Inwido AB, 

Lumon Oy ja JELD-WEN Suomi Oy toimivat vastuullisesti, mutta yrityksistä ainoastaan In-

wido Ab:lla on käytössä yritysvastuuraportointi.  

 

Tutkimuksesta johtopäätöksenä voidaan todeta, että yritysvastuu tuottaa yritykselle kilpai-

luedun ainakin rakennusalalla. Sidosryhmät suosivat yrityksiä, joiden yritysvastuutoiminnot 

ovat samalla tasolla kuin sidosryhmän oma yritysvastuu. Tämän vuoksi vastuulliset yritykset 

tekevät yhteistyötä vastuullisten yritysten kanssa. Koska yritysvastuu on yleistyvää Suomessa, 

voidaan todeta, että yrityksen kannattaa toimia vastuullisesti kilpailuedun kannalta.  

 

Sidosryhmien merkitys yritysvastuussa on lähinnä vastuullisuuteen ajava. Sidosryhmät voivat 

vaikuttaa toimintaan velvoittamalla ja valikoimalla vastuullisia yrityksiä. Sidosryhmäyritykset 

kertovat, että vastuullisuus on yhteisen arvopohjan yksi osa-alue ja parantaa usein syvää ja 

pitkäaikaista yhteistyötä.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Haastattelun alustus ja haastattelukysymykset Skaalan työntekijöille 

Kestävyys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta 

mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Kestävyys jaetaan kolmeen ulottuvuuteen, jotka 

ekologinen, ekonominen ja sosiaalinen.  

Ekologisessa kestävyydessä ihmisen tulee toimia niin, ettei luonnon monimuotoisuus vaaran-

nu. Kaiken ihmisen toiminnan tulee siis rajoittua ympäristön kantokyvyn rajoihin.  

Sosiaalinen kestävyys fokusoituu ihmisarvon ylläpitämiseen ja ihmisten tasa-arvoisuuteen. 

Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu toimiva työympäristö, joka on esimerkiksi meluton ja yhtei-

söllinen. Jokaisen pitää tuntea pystyvänsä vaikuttamaan.  

Taloudellinen kestävyys tarkoittaa sopusointuiseen elinkeinoelämään luonto huomioon ottaen. 

Se voi olla raaka-aineiden tehokasta hyväksikäyttöä, ylimäärätuotannon vähentämistä mini-

miin, energiatehokkuutta. 

Yritysvastuu (CSR= corporate social responsibility) on kestävyyden osa-alue. Yritys- eli yh-

teiskuntavastuu tarkoittaa ”yrityksen taloudellisen vastuun alueen osalta osakkeenomistajien 

etujen ajamisen lisäksi työpaikkojen säilyttämistä, verotulojen kasvattamista ja yhteiskunnal-

lisen hyvinvoinnin luomista” (Työ- ja elinkeinoministeriö). Yritysvastuuseen liitetään usein 

myös ekologinen ja sosiaalinen vastuu. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa esimerkiksi työntekijöi-

den hyvinvoinnista ja ihmisoikeuksista huolehtimista yli lain määrittämien rajojen. Yritysvas-

tuu on yritykselle vapaaehtoista, ei lakimääritteistä. 

Se näkyy Skaalassa muun muassa kierrätyksenä, hukkatuotannon pitämisessä miniminä, 

Skaala Alfa -ratkaisuissa, energiatehokkuudessa, ISO 14001 –sertifikaatissa, suomalaisissa 

materiaaleissa sekä henkilökunnasta huolehtimisessa. 

Kysymykset: 

1. Mitä kestävyys ja yritysvastuu merkitsevät yrityksellenne ja sen sidosryhmille? Miksi 

yrityksessänne painotetaan kestävyyttä? 

2. Miten kestävyys näkyy erityisesti sillä alueella, josta olet vastuussa yrityksessä (mark-

kinointi, alihankinta, johto)?   

3. Miten kestävyys saadaan implementoitua koko yritykseen ja kaikkiin sen työntekijöi-

hin erityisesti sillä alueella, josta olet vastuussa yrityksessä? 

4. Onko kestävä toimitusketju (alihankkijat, Skaala, asiakas, asiakkaan asiakas) tärkeä 

yrityksellenne ja miksi?  



 

 

 

 

Liite 2. Haastatellut Skaalan johdon edustajat ja toimihenkilöt 
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Anssi Hietanen  HR-päällikkö 

Timo Grönfors  tehdaspäällikkö 

Pekka Koskenkorva  ostopäällikkö 

Ville Sulkakoski  markkinointipäällikkö 

Heta-Mari Hernesniemi laatu- ja ympäristövastaava 

Riikka Istolahti  TTT-vastaava 

 


