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määritelmän mukaista kasvuyritystä. Kyseisten yritysten yritysvastuupuolta ei ole 

kuitenkaan tutkittu paljoa. Yritysvastuu on useammin suuryritysten asiana ja kaikki 

olemassa oleva teoriat kuten esimerkiksi Triple Bottom Line, sidosryhmäteoria ja jaetun 

arvon luominen ovat suunniteltu suuryrityksille. Pienikokoisille kasvuyrityksille ei ole 

puolestaan olemassa yhtään työkalua yritysvastuun suunnitteluun.  
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1. Johdanto 

 

Kyseisessä kandidaattitutkielmassa tarkastellaan pienikokoisten suomalaisten 

kasvuyritysten suhtautumista yritysvastuuseen. Pyritään ottamaan selvää mikä 

yritysvastuun rooli on pienissä kasvuyrityksissä. Johdannossa kuvaillaan tutkimuksen 

taustaa ja ajankohtaisuutta. Siinä käydään läpi myös tutkimusaineisto- ja menetelmät, 

kirjallisuuskatsaus, tutkimuksen teoreettinen viitekehys sekä tutkimuksen tavoitteet ja 

tutkimusongelma. 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Vuoden 2015 syyskuun loppupuolella Volkswagen jäi kiinni päästöhuijauksesta. Yritys 

käytti päästöjen mittaamisessa ohjelmistoa, joka on suunniteltu kiertämään vaadittuja 

ympäristömääräyksiä. (Kauppalehti, 2015) Tämä johti yrityksen sidosryhmien 

luottamuksen häviämiseen, minkä seurauksena yrityksen osake lähti jyrkkään laskuun 

ja autojen omistajat pettyivät ostopäätökseensä. Yrityksen kovalla työllä hankittu imago 

kärsi vakavan kolhun ja tämän asian korjaaminen kestää pitkään. Tämä tapaus sai 

minut kiinnostumaan yritysten vastuullisuudesta ja sen vaikutuksista liiketoimintaan. 

 

Yrityksen liiketoiminnan vastuullisuuden perustana on käsitys, että sillä on oltava 

muitakin tavoitteita kuin voiton tavoittelu. Yrityksen on siis kehitettävä suhteita 

sidosryhmiinsä huomioimalla taloudelliset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät. (Viitala & 

Jylhä 2013, 348) Porterin ja Kramerin (2011) mukaan yritykset voisivat tuoda 

liiketoiminnan ja yhteiskunnan yhteen, jos liiketoiminta perustuisi enemmän jaetun arvon 

luomiseen. Kukin yritys saa kuitenkin painottaa tiettyä vastuullisuuden osa-alaa 

arvojensa ja tavoitteinsa kautta (Viitala & Jylhä, 2013). Informaation kulkiessa mitä 

vapaammin ihmisten tietoisuus asioista on kasvanut ja saanut heidät vaatimaan 

vastuullisuutta yrityksiltä. Ympäristö, ihmisten sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi alkaa 
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globalisoituneessa maailmassa kohota aineellisia arvoja tärkeämmäksi. Muun muassa 

EU:n johtamassa Eurooppa 2020-strategiassa painotetaan yhteiskunta- ja 

yritysvastuuta parantavina toimenpiteinä työntekijöiden ja kuluttajien luottamuksen 

säilyttämiseen. (Viitala & Jylhä, 2013) Usein koemme yritysvastuun 

itsestäänselvyydeksi, josta jokainen yritys pitää huolta. Lainsäädäntö ja eettiset 

perinteet säätelevät yritysten panostusta yritysvastuuseen, jotka toimivat omanlaisina 

velvoitteina. 

 

Yritysvastuu ja kestävyys jakavat ihmisten mielipiteitä. Osa ihmisistä pitää niitä lähes 

synonyymeinä, osa puolestaan jaottelee ne kahteen eri osaan. Yritysvastuu useimmiten 

nähdään koskettavan enemmän yhteiskuntaa, kun taas kestävyys on ympäristöä. Muita 

aiheelle läheisiä käsitteitä ovat organisaatiokansalaisuus, liike-elämän etiikka, 

stakeholder engagement, taloudenhoito, Triple Bottom line ja jaetun arvon luominen. 

Euroopan Unionin uusin määritelmä yritysvastuusta: “yritysten vastuu vaikutuksista 

yhteiskuntaan” (Strand, 2014). 

 

Makrotaloudellisesta näkökulmasta katsottuna Skandinavian valtiot ovat maailman 

kärkipäätä kestävyyden edistämisessä. Global Competitiveness Sustainability Indexissä 

(2013) Suomi sijoittuu kolmanneksi. Skandinaviassa sijaitsevat yritykset suoriutuvat 

erityisen hyvin yritysvastuusta ja kestävyydestä, muun muassa (DJSI) Dow Jones 

Sustainability Index:illä ja Global 100 Index:illä mitattuna (Strand, 2014). Voimme 

olettaa siis, että suomalaiset yritykset huolehtivat vastuullisuudesta keskimääräistä 

enemmän kuin muiden maiden yritykset.  

 

Toinen merkittävä ilmiö joka on saanut paljon huomiota viime aikoina niin maailmalla 

kuin Suomessakin on kasvuyritykset. Start-up eli suomen kielellä kasvuyritys on nuori 

yritys joka omaa uudenaikaisen idean ja sen tuotteella ja palvelulla on 

markkinapotentiaalia. Kasvuyritystä yleisimmin pyörittävät yrityksen perustajat, joiden 

tavoiteena on useimmiten kaupallistaa kehitelty keksintö, tuote tai palvelu.  
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Euroopan Unionin ja OECD:n mukaan kasvuyrityksen lähtötyöllisyys on vähintään 10 

henkeä ja kyseisen yrityksen työntekijöiden määrän vuosittainen keskimääräinen kasvu 

yli 20% seuraavana 3 vuonna (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2014). Tästä huolimatta on 

olemassa monia kasvuyrityksiä, jotka eivät täytä kyseisen määritelmän kriteerejä. 

Suomessa on monia muitakin alle 10 henkilön varsinkin ohjelmisto-alan pieniä 

kasvuyrityksiä. Mielestäni siis tämä kasvuyrityksen määritelmä henkilöstön mukaan on 

hieman harhaanjohtava. 

 

 

1.2 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

 

Teoriaosuus on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, joka peilaa tutkimuksen aiheeseen 

liittyvää aiemmin tehtyä akateemista tutkimusta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2003, 

108). Tutkielmassa noudatetaan kvalitatiivista eli laadullista menetelmäsuuntausta, 

jonka tavoitteena on tutkia ilmiötä mahdollisimman syvällisesti. Niin yritysvastuusta kuin 

kasvuyrityksistä löytyy huomattava määrä tietoa ja täten tieteellisten artikkelien 

laadunarviointia on painotettava tässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa käytetään niin 

suomalaista kuin englantilaista kirjallisuutta aiheesta. 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on tärkeää harkinnanvarainen otanta. Tutkimuksessa 

mielenkiinto kohdistuu valittuihin case-yrityksiin, joiden yritysvastuullisuuden toteutusta 

katsotaan teorian läpi. (Eskola & Suoranta 2000, 18–19) Empiriaosuus on case- eli 

tapaustutkimus -menetelmällä toteutettu. Siinä pyritään tutkimaan jotain yksittäistä 

tapahtumaa, yksilöä tai rajattua kokonaisuutta käyttämällä eri menetelmillä hankittuja 

tietoja. Tapaustutkimuksen tapauksia pyritään tutkimaan suurimmaksi osaksi 

käyttämällä miten- ja miksi-kysymyksiä. (Yin 1994, 5-13) Empiriassa käytettynä 

aineistona toimi itse haastattelulla yrityksiltä saadut tiedot. Saatujen tietojen on oltava 

tarpeeksi laajoja antaakseen näkemyksen suomalaisten kasvuyritysten 

vastuullisuudesta.  
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1.3 Kirjallisuuskatsaus 

 

Aktiivinen keskustelu vastuullisuudesta alkoi jo 1900-luvun puolessa välissä. Aiheen 

merkitys kasvoi entistä enemmän kun 1953 julkaistiin Howard Bowenin teos “Social 

Responsibilites of Businessman”. Siitä lähtien alettiin käyttämään yrityksen sosiaalisen 

vastuun sijasta termiä yritysvastuu. (Garriga & Mele, 2004) Toinen merkittävä ilmestys 

oli vasta 1970-luvulla Rooman Klubin julkaistuaan “Kasvun rajat” - kirjallisuusteoksen. 

Ympäristöasiat ovat sii koskeneet yrityksiä jo 1970-luvulta alkaen, mutta sosiaalisen 

vastuun merkitys juontuu jo paljon pidemmältä aikaväliltä. Esimerkiksi 1800-luvun 

teollisen vallankumouksen aikana teollisuusyritysten patruunoita pidettiin 

yhteiskuntavastuun uranuurtajina, sillä he huolehtivat koko tehdaspaikkakunnan 

hyvinvoinnista ja kehityksestä. (Viitala & Jylhä 2013, 349)  

 

Yritysten vastuista käytetään ainakin seuraavia termejä: yritysvastuu, kestävä kehitys, 

yhteiskuntavastuu ja yritysten sosiaalinen vastuu. Tällainen termien monimuotoisuus 

aiheuttaa hämmennystä ja yrityksetkin miettivät mitä niistä on käytettävä. (Juutinen & 

Steiner, 2010) Elinkeinoelämän keskusliitto käyttää käsitettä vastuullinen yritystoiminta, 

koska se on jäsenille ymmärrettävin. Yleisesti Suomessa puhutaan käsitteenä 

yhteiskunnallinen vastuu. Erään määritelmän mukaan se on yrityskansalaisuutta joka 

juontuu kestävästä kehityksestä. (Viitala & Jylhä 2013, 350)  

 

 

Nykyään meillä on käytössä monia teorioita, käsitteitä ja lähestymistapoja. Erään 

näkemyksen mukaan yhteiskuntavastuun teoriat voidaan jakaa 4 eri ryhmään: poliittiset, 

integroivat, välineelliset ja eettiset teoriat. Keskeisenä yhteyksinä luetelluissa teorioissa 

ovat vastuullisuuden suhde sosiaalisiin odotuksiin, eettisyyteen, poliittiseen 

suoriutumiseen, sosiaalisiin odotuksiin sekä eettisiin arvoihin. Esimerkiksi eettiset teoriat 

keskittyvät yritysten eettisiin vastuisiin. Poliittiset teoriat keskittyvät yritysten 

vallankäyttöön yhteiskunnassa. Integroivien teorioiden kautta tutkitaan miten yritys 

integroi toimintansa yhteiskunnan sosiaalisiin vaatimuksiin. (Garriga & Mele, 2004) 
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Yritysvastuun käsite on myös ollut kritiikin kohteena. Monet pitävät sitä yritysvastuuta 

keinona, jolla yritykset hyvittävät muut tekemänsä huonot asiat. Yritysvastuuta koskevat 

vasta-argumentit hylkäävät käsityksen yritysvastuun vapaaehtoisuudesta ja kritisoivat 

yritysten aikomuksia luoda parempi maailma. Tapaa, jolla yritysvastuu tuodaan 

yrityksessä esille ja näiden motiiveja pidetään kiistanalaisena. Yrityksiä kritisoidaan 

tämän ilmiön käytöstä yksinomaan julkisuuskuvan kiillottamiseksi. (Ilies, 2012) Newellin 

mukaan ei ole yhtä selkeää toimivaa tapaa toteuttaa yritysvastuuta, sillä yhteisöjen 

ollessa erilaisia on valikoitava oikea lähestymistapa (Newell, 2007: 674–675). 

Yritysvastuun toteuttaminen käytännössä onkin monimutkaista, sillä siinä on otettava 

huomioon monet tekijät. 

 

Näkemykset iskeytyvät myös siihen, että yritykset ovat voittoa tavoittelevia 

organisaatiota. Banerjee näkee yritykset sopimattomina sosiaalisen muutoksen ajajina, 

koska yritystoiminnalla on tiettyjä rajoja jotka perustuvat liiketoiminnan rationaalisuuteen 

(Banerjee, 2010: 2-3). Varsinkin yritysten lobbaamisen ja yritysvastuun sidokset 

vaikuttavat ristiriitaisilta. Bauerin mukaan, esimerkiksi saksalaiset autoteollisuuden 

yritykset ovat taistelleet pitkään päästölainsäädäntöjä vastaan, siitä huolimatta, että ne 

ovat sitoutuneita ympäristönsuojeluun (Bauer, 2014). 

 

Vastuullisuus liittyy tiiviisti kasvuyrityksiin yrityksiin, joiden tavoitteena on uusien 

työpaikkojen luominen ja alueiden kehittäminen. Suurin osa yritysvastuuseen liittyvästä 

teoriasta koskee isoja ja pk-yrityksiä, jotka eroavat ominaisuuksiltaan merkittävästi 

kasvuyrityksistä. Teorian ja metodologian puute asettaa huomattavan esteen 

yritysvastuun täytäntöönpanolle kasvuyrityksissä. Yritysvastuusta voi tulla tärkeä osa 

liiketoiminnan perustamista, jos saataisiin kehitettyä toimivia teoreettisia työkaluja, joita 

voisi hyödyntää. (Retolaza et al. 2009)  
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1.4 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys- ja rajaukset 

Teoreettinen viitekehys ohjaa tutkimusongelman muotoilua ja rajaamista siten, että 

löydetään tutkimusasetelma, jonka avulla saadaan vastaukset asetettuihin kysymyksiin. 

Viitekehystä hyödyntäen tutkimusongelma esitetään mahdollisimman tarkasti 

käsitteellisessä muodossa. (Tilastokeskus, 2015) 

 

Teoreettinen viitekehys rakentuu yritysvastuuta ja kasvuyritysten vastuullisuutta 

koskevasta kirjallisuudesta. Yritysvastuu sisältää taloudellisen vastuun, sosiaalisen 

vastuun ja ympäristövastuun. Tutkimuksessa tutkitaan vastuullisuutta yleisellä tasolla, 

mutta pyritään painottamaan erityisesti sosiaalista vastuuta. Tutkimuksessa 

tarkastellaan pelkästään suomalaisten kasvuyritysten vastuullisuutta, joten siihen 

alueeseen aihe rajataan. Tutkimuksen tavoitteena ei ole tulosten yleistäminen kaikkien 

suomalaisten kasvuyritysten mielipiteiksi, vaan ottaa selvää asiasta parin yrityksen 

näkökulmasta. Kuvassa 1. teoreettinen viitekehys näkyy visuaalisesti, josta on helppo 

hahmottaa tutkimuksen tekijät. 

 

Kuva 1. Teoreettinen viitekehys 
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1.5 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Kasvuyritykset yhä useammin painottavat vastuullisuutta liiketoiminnassa. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena on tutkia miten vastuullisuus ilmentyy suomalaisissa 

kasvuyrityksissä ja miten tärkeänä tekijänä se nähdään liiketoiminnassa. Tutkimus on 

tarkoitettu olemaan hyödyksi aloittaville yrityksille, jotka pyrkivät rakentamaan 

liiketoimintansa vastuulliselle pohjalle. Tutkimuksen tavoite on tiivistettäessä 

seuraavaan tutkimuskysymykseen: 

 

“Millainen merkitys yritysvastuulla on pienikokoisissa suomalaisissa kasvuyrityksissä?” 

 

Tavoiteen saavuttamiseksi hyödynnetään kaksi lisätutkimuskysymystä, jotka yhdessä 

edesauttavat tutkimusongelman selvittämistä: 

 

1. “Mitä teoriaa ja mittaustapoja pienet suomalaiset kasvuyritykset käyttävät 

yritysvastuun suunnittelussa?” 

2. “Mihin sosiaalinen vastuu painottuu pienikokoisissa suomalaisissa 

kasvuyrityksissä eniten?” 

 

Päätutkimuskysymyksen avulla otetaan kantaa isolla mittakaavalla vastuullisuuden 

ilmiöön suomalaisessa kasvuyritysten ympäristössä. Lisätutkimuskysymyksillä 

pureudutaan aiheeseen syvällisemmin. Ensimmäisellä lisäkysymyksellä otetaan selvää 

millaisia lähestymistapoja pienet kasvuyritykset käyttävät yritysvastuuseen ja mittaavat 

sitä. Toisessa lisäkysymyksessä painotetaan erityisesti yritysvastuun sidosryhmiin 

kohdistunutta sosiaalista vastuuta. Toinen lisäkysymys liittyy juuri sosiaaliseen 

vastuuseen, koska se on läsnä jollain tavalla jokaisessa yrityksessä. 

Lisätutkimuskysymysten tarkoituksena on tukea päätutkimuskysymystä. 
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2. Yritysvastuu 

 

Tässä osiossa käydään läpi yritysvastuun osa-alueita ja aiheeseen liittyvää teoriaa. 

Ensin selitetään yritysvastuun kolme osa-aluetta, eli taloudellinen, sosiaalinen ja 

ympäristövastuu. Tämän jälkeen siirrymme teorioihin: Triple Bottom Line-malli, jaetun 

arvon luominen ja sidosryhmäteoria. 

 

Yritysvastuu on enimmäkseen vapaaehtoista toimintaa, joka ylittää oikeudelliset 

minimivaatimukset ja on pitkällä tähtäimellä kannattavaa. Tavoitteiden asettamisen 

kannalta, päätökset riippuvat kokonaan yrityksen omasta näkemyksestä asiaa kohtaan. 

(Järvinen 2004) Yleisesti ottaen yritysvastuun ulottuvuudet ovat yrityksen liiketoiminnan 

taloudellisia, sosiaalisia ja ekologisia vaikutuksia suhteessa yhteiskuntaan ja 

sidosryhmiin. Vastuullinen yritys hyödyntää mahdollisuuksia vastaamalla sidosryhmien 

ja yhteiskunnan odotuksiin. Samalla yritys pyrkii minimoimaan riskit, jotka aiheutuvat 

kyseisistä vaikutuksista. On merkittävän tärkeää tunnistaa ajoissa liiketoiminnan 

vaikutukset, jotka aiheuttavat haittaa. Irralliset hyväntekeväisyys toimet tai 

kertaluonteiset projektit eivät täytä yritysvastuun kriteerejä. Yritysvastuu ei myöskään 

toteudu yrityksissä joiden toiminnassa ilmentyy ristiriitaa. Esimerkiksi ekologisesti ja 

sosiaalisesti hyviä tekoja tekevä yritys tekee tuotteita jotka ovat haitallisia ympäristölle.  

(Juutinen & Steiner 2010, s. 21-22)  

 

2.1 Taloudellinen vastuu 

Taloudelliseen vastuuseen liittyvät tiiviisti yrityksen kilpailukyvyn ja kannattavuuden 

ylläpitäminen. Taloudellisesta vastuusta huolehtiminen on ensisijaista, jonka jälkeen 

keskitytään muihin vastuullisuuden osa-alueisiin. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että 

kannattavuus on saavutettava ottaen huomioon muut vastuullisuuden ulottuvuudet ja 

talouspäätöksien eettisyys (Rohweder 2004, 99). Tähän liittyy myös tiiviisti taloudellisten 

velvoitteiden eli verojen maksaminen. Taloudellinen menestyminen luo edellytykset 

yhteisöverojen maksuun, sillä kannattamaton yritys ei tuota veroja. Toisaalta samalla 
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voitosta lasketut verot vähentävät osakkeenomistajien voittoa, toisaalta verot ovat myös 

yhteiskunnan saama osuus. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan 

verot ovat kustannuseriä. Verot ovat siis samalla kuluerä ja voitonjakoon kuuluva erä. 

(Knuutinen, 2014 s. 100)  

 

On olemassa välitöntä taloudellista vastuuta ja välillistä taloudellista vastuuta. 

Yrityksellä on välitön taloudellinen vastuu omistajiaan ja henkilöstöään kohtaan. 

Länsimaisissa yrityksissä pyritään tuottamaan voittoa nostaakseen oman pääoman 

arvoa ja pystyäkseen jakamaan osuuksia omistajilleen (Ketola, 2005). Yhteiskuntaa 

kohtaan yrityksellä on puolestaan välillinen vastuu joka tapahtuu sosiaaliturvan 

rahoittamisen, veronmaksun ja osaamisen kasvun muodossa. Taloudellista vastuuta 

suorittaessa on tärkeää pitää huolen siitä, että muut yritysvastuun osat pysyvät 

tasapainossa tämän kanssa. Yritystä ei siis voi laskea vastuulliseksi, jos se käyttää 

esimerkiksi lapsityövoimaa parantaakseen tulostaan. (Viitala & Jylhä, 2013 s. 350-351)  

2.2 Sosiaalinen vastuu 

 

Sosiaalinen vastuu on ennen kaikkea vastuu omasta henkilökunnasta, 

tavarantoimittajista, alihankkijoista ja muista mahdollisista yhteistyökumppanista. Tämä 

on vastuuta niin paikallisten ihmisten kuin kaikkien maailman ihmisten hyvinvoinnista. 

Siihen luetaan myös mukaan avoin keskustelu sidosryhmien kanssa ja hyvien 

toimintatapojen edistäminen. Työntekijät haluavat sitoutua yrityksiin, jotka toimivat 

vastuullisesti, sillä se rakentaa luottamusta. Sosiaalisen vastuun osia ovat 

tuoteturvallisuus ja kuluttajansuoja, henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen, hyvät 

toimintatavat ja yhteistyö yritysverkossa, suhteet lähiyhteisöihin ja yleishyödyllisten 

toimintojen tukeminen. (Viitala & Jylhä, 2013 s. 351-352) 

 

Yritysvastuun sosiaalista vastuuta voidaan soveltaa laajasti. Erään näkökulman mukaan 

sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat työelämän perusoikeudet, pakkotyön ja 

lapsityövoiman kielto ja ihmisoikeudet. Näihin periaatteisiin sitoudutaan 

yhteiskunnallisesta tilanteesta ja maasta riippumatta. Kun puhutaan sosiaalisesta 
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vastuusta, valtiot ovat eri asemissa. Esimerkiksi Suomessa painotetaan työssä 

jaksamista, kun puolestaan jossain kehitysmaassa merkittävänä ongelmana voi olla 

lapsityövoiman käyttö (Knuutinen, 2014 s. 101)   

 

Henkilöstöjohtaminen on yksi sosiaalisen vastuun tärkeimpiä osia. On olemassa 

monenlaisia keinoja huolehtia työntekijöistään. Turvallisuusstandardien ja 

työterveystandardien lisäksi monikansalliset yritykset noudattavat joskus omia 

toimintaperiaatteitaan. Yleinen tapa suorittaa sosiaalista vastuuta on hyväntekeväisyys. 

Lahjoitukset tai vapaaehtoistyö ovat yleisimpiä tapoja suorittaa sosiaalista vastuuta. 

(Ketola, 2005) 

 

 

2.3 Ympäristövastuu eli ekologinen vastuu 

 

Kestävän kehityksen tavoitteena on myös ympäristövastuu. Ihmiskunnan nykyhetken 

perustarpeet täyttävä resurssien käyttö on kestävää kehitystä. Taustalla on ajatus siitä, 

että tuleville sukupolville on jätettävä mahdollisuus hyvään elämään. Ympäristövastuu 

on yrityksen toiminnasta aiheutuvien ympäristövaikutusten minimointi ja niihin liittyvien 

riskien hallinta, sekä luonnonvarojen kestävä käyttö (Rohweder 2004, 99). 

Ympäristöasioiden hoidon merkitys on kasvanut lainsäädännön, suuren yleisön ja 

asiakkaiden vaatimusten myötä. (Viitala & Jylhä, 2013 s. 353) Ympäristövastuu koskee 

tuotteiden koko elinkaaren aikana syntyneitä ympäristövaikutteita (Harmaala & Jallinoja 

2012, 22). Tämä tarkoittaa siis, että yritys on vastuussa ympäristöstä alkaen tuotteen 

kehittämisestä tuotteen romuttamiseen saakka. 

 

Kirjanpidollisesti ympäristövastuuseen liittyvät tekijät menevät yhtiön taseen vastaaviin, 

esimerkiksi koneisiin ja laitteisiin, tuotantolaitoksiin ja muihin investointeihin (Knuutinen, 

2014 s. 101) Ekologisen vastuun roolin painottaminen liiketoiminnassa riippuu hyvin 

paljon yrityksen liiketoiminta-alasta. Sillä on kuitenkin huomattavasti enemmän 
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merkitystä metsäteollisuuden yritykselle, kuin esimerkiksi rahoitusalalla. (Rohweder 

2004, 99-100). 

2.4 Triple Bottom Line-malli 

 

John Elkingtonin yritysvastuuta mitattavassa vuonna 1994 lanseeratusta Triple Bottom 

Line -mallista on tullut suosittu konsultoinnissa, johtamisessa ja sijoittamisessa.  Mallin 

ideana on se, että yrityksen menestystä pitäisi mitata myös sosiaalisten ja 

ympäristöllisten suoriutumisen kautta perinteisen taloudellisen lisäksi. (Norman & 

MacDonald, 2004) Slaper and Hallin (2011) mukaan Triple Bottom malliin viitataan 

usein käyttäen nimitystä 3P, joka tulee sanoista people, planet ja profits. Kuvasta 2 

selkeämmin miten Triple Bottom line-malli hahmottuu. 

 

Kuva 2. Triple Bottom -line malli (Relumination, 2013) 

 

Triple Bottom Line-mallista ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä laskentatapaa. Tämä 

voidaan nähdä vahvuutena, koska sitä kautta mallin käyttäjä muokkaa rungon sopivaksi 

yksiköihin, projekteihin tai maantieteellisiin alueisiin. Taloudelliset mittarit voivat liittyä 

esimerkiksi verotukseen, työllisyyteen tai markkinaosuuksiin.  Ympäristölliset mittarit 

voivat liittyä kiinteiden jätteiden käsittelyyn, fossiilisten polttoaineiden käyttöön, 
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rikkidioksidin päästöihin. Sosiaaliset mittarit voivat olla mediaanitulot, naisten 

työvoimaosuus, keskimääräinen työmatkaan menevä aika (Slaper & Hall, 2011) 

 

John Elkingtonin mallia kohtaan on myös esitetty kritiikkiä. Triple Bottom line mallin 

käsitteelliset juuret yhdistyvät määrälliseen taloudelliseen malliin. Mallia on kehitettävä 

lisää monitieteisempään suuntaan integroimalla mukaan myös sosiaaliset ja 

luonnontieteet. Näin ympäristö ja sosiaalipuolta koskeviin kysymyksiin saataisiin 

selkeämpiä vastauksia. On myös esitetty kritiikkiä mittaamista kohtaan. Yrityksen 

käyttämät mittausjärjestelmät, joilla esimerkiksi mitattaisiin uskollisuutta tai mainetta 

saattavat olla heikolla pohjalla. Pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen kuinka 

luotettavia arvoja on saatu. Kolmas TBL-mallin ongelma on institutionaalinen 

isomorfismi, mikä on yksinkertaistettuna rajoittava prosessi, joka saa yksilön matkimaan 

muita vastaavia toimijoita. (Kaushik & Grant, 2013) 

2.5 Jaetun arvon luominen 

 

Uusimpia yritysvastuuseen liittyviä on Michael E. Porterin ja Kramerin (2011) kehittämä 

käsite - Creating Shared Value. Tämä työkalu auttaa hahmottamaan yritysvastuun 

ydinliiketoimintaan kuuluvaksi osaksi. Näin yritykset oppivat näkemään vastuullisuuden 

kilpailukykyä parantavana tekijänä. (Niskala et. al 2013) Jaetun arvon luominen on 

Porterin & Kramerin (2011) mukaan erilainen verrattuna yritysvastuuseen, mutta osin 

päällekkäinen lähestymistapa vastuulliseen liiketoimintaan. 

 

Yrityksen kilpailukyky ja yhteiskunnan hyvinvointi ovat Porterin ja Kramerin (2011) 

mielestä riippuvaisia toisistaan. Taustalla on se, että viime vuosina yritykset nähtiin 

olevan päätekijöinä taloudellisissa, ympäristöllisissä ja sosiaalisissa ongelmissa. 

Strategiaan yrityksessä vaikuttaa yrityksen johdon arvomaailma, joka pohjautuu voiton 

tavoittelemiseen ja yhteiskuntavastuuseen. Jotkin yritykset näkevät yritysvastuun 

ylimääräisenä asiana, jonka hyödyt ovat irrallisia yritystoiminnasta (Porter & Kramer, 

2006). Yritysvastuu nähdään nykyään arvon lähteenä ja kilpailukeinona talouden 
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muuttumassa yhä globalisoituneeksi. Näin ollen sijoittamalla yhteiskuntaan, yritys 

samalla vaikuttaa myös positiivisesti omaan edistykseen. Osa suuryrityksistä kuten 

esimerkiksi Google, Wal-Mart, Unilever ja Johnson & Johnson ovat tehneet joitakin 

jaetun arvon luomisen aloitteita. (Porter & Kramer 2011) 

2.6 Sidosryhmäteoria 

 

Merkittävimpiä läpimurtoja sidosryhmäteorian historiassa on 1984 Edward Freemanin 

julkaistu “Strategic Management: A Stakeholder Approach”. Tämä teoria koskee 

erityisesti yrityksen strategista johtamista. Ilmiöstä on olemassa monta eri teoriaa kuten 

sidosryhmän johtaminen, sidosryhmämalli ja sidosryhmä. (Donaldson & Preston 1995) 

Yksinkertaistettuna sidosryhmäteoria tarkoittaa, että yrityksen tulee keskittyä 

päätöksenteossaan arvonluomiseen kaikille sidosryhmilleen. Se ei myöskään ole yksi 

ainoa keino ylläpitää suhteita sidosryhmiin, sillä jokaisella sidosryhmällä ei kuitenkaan 

ole edustajia yrityksen hallituksessa (Freeman, et al. 2010, s. 9). 

 

Hillmanin ja Keimin (2001) mukaan yritysten avainsidosryhmiä ovat työntekijät, 

asiakkaat ja toimittajat. Viime vuosina erilaiset sidosryhmät ovat yhä enemmän ottaneet 

kantaa yritystoiminnan sosiaaliseen ulottuvuuteen. Jokaisella sidosryhmällä on totta kai 

omat tavoitteensa, suuret institutionaaliset sijoittajat huolehtivat, ettei yrityksen 

mahdollinen epäeettinen käytös vaikuttaa negatiivisesti tuottoihin. Kuluttajat ja muut 

yhteiskunnan jäsenet ovat puolestaan enemmän huolestuneita, että kasvava yritysten 

valta aiheuttaa vaikutuksia ekosysteemeihin ja suurentaa taloudellista eriarvoisuutta 

(Collier & Wanderley, 2005). Sidosryhmien kiinnostukset muuttuvat ajoittain, mikä 

aiheuttaa sen että yrityksen on vaihdeltava eettistä toimintatapaansa, pitääkseen 

sidosryhmät tyytyväisinä (Kaptein, 2008). Viime vuosina ollaankin siirtymässä enemmän 

perinteisestä yrityksen omistajien omaisuuden maksimoinnista kohti kaikkien 

sidosryhmien omaisuuden tasapuoliseen maksimointia. 

Sidosryhmiä luokitellaan monenlaisesti. Se voidaan toteuttaa yhdistämällä toimijoita 

yhteen keskeiseen toimijaan, kuten esimerkiksi yritykseen. Freemanin (1984) 
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sidosryhmämallin mukaisesti eritellyt sidosryhmät yhdistyvät kukin yritykseen. Mallissa 

liiketoiminnan mahdollisia sidosryhmiä voivat olla rahoittajat, kilpailijat, toimittajat, 

poliittiset ryhmät, ammattiyhdistys tai muut mahdolliset yrityksen sidosryhmät. Kuvasta 

3 pystyy hahmottamaan miltä tämä sidosryhmämalli näyttää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Yrityksen sidosryhmämalli (Freeman 1984) 

 

3. Kasvuyritykset 

Kasvuyritys ja toisella nimellään startup toistuu hyvin usein, mutta harvemmin lähdetään 

miettimään mitä se oikeasti tarkoittaa. Sanaa käytetään niin pienestä kasvuyrityksistä 

kuin suuristakin teknologiayrityksistä. Warby Parker-yrityksen perustaja Neil Blumenthal 

määritteli sen seuraavasti: “Startup on yritys, joka pyrkii ratkaisemaan ongelman 

tilanteessa, jossa ratkaisu ei ole ilmeinen ja menestys ei ole taattu”. Homejoy-yrityksen 

perustaja Adora Cheungin mukaan se on “Startup on mielentila”. (Robehmed, 2013)  

 

Paul Grahamin (2012) mukaan kasvuyritys on suunniteltu rakenteeltaan sellaiseksi, että 

se kasvaa nopeasti ja pystyy tavoittelemaan kansainvälisiä markkinoita. Kasvuyritykset 

useimmiten perustuvat yrityksen kykyyn löytämään tai kehittämään tuotteita tai 
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palveluita, joille on runsaasti markkinakysyntää. Toisaalta se riippuu myös yrityksen 

kyvystä tyydyttämään kyseinen markkinapotentiaali tarpeeksi laajasti.  Startup yritysten 

markkinat ovat usein kansainväliset ja siksi uudet nopean kasvun markkinat vetävät 

monia kilpailijoita mukaan. Samalla kasvuyritys usein etsii pääomasijoittajaa ja joskus 

liiketoiminta loppuu yrityksen pois-ostamiseen jolloin perustaja myy kaikki omistamansa 

osuudet muulle taholle. Monet yritykset eivät kuitenkaan täytä luetellut tunnuspiirteet, 

esimerkiksi kasvuhalu tai markkinointikyky eivät täyty merkittävässä osassa yrityksistä. 

Tästä voidaan siis päätellä, että käsite koskee vain pientä osaa uusista perustetuista 

yrityksistä. (Graham 2012)  

3.1 Kasvuyrittäjyys Suomessa 

 

Kasvuyrittäjyys on saanut hyvin paljon huomiota viime aikoina. Siitä puhutaan niin 

tiedotusvälineissä kuin politiikassa. Tämä on ollut vahvasti esillä 2000-luvun jälkeen, 

jolloin alettiin puhua, että maassa on liian vähän yrityksiä ja niitä on saatava lisää. 

Tämän uskottiin olevan ratkaisuna työpaikkatarjonnan vajeeseen. (Laukkanen 2007) 

Tälle onkin hyvä perustelu. David Birchin tutkimustulosten mukaan pk-yritykset luovat 

enemmät työpaikkoja kuin suuryritykset, jotka puolestaan pyrkivät vähentämään 

työntekijöiden määrää. Havaintojen mukaan 3-5% uusista yrityksistä saavat aikaan 50-

80% uusista työpaikoista (Hyrsky 2006). Tällä hetkellä on olemassa vahva käsitys, siitä 

että Suomeen tarvitaan lisää kasvuyrityksiä pelastamaan maan heikkoa taloustilannetta. 

Juuri kasvuyrityspuolelta tulee hyviä uutisia kaikkien muitten synkkien 

talousennusteiden taustalla. Tämän takia yhä useampi on lähtenyt kasvuyritysbuumiin 

mukaan. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2015) 

 

OECD:n määritelmän mukaan yrityksen lähtötyöllisyyden on oltava vähintään 10 

henkilöä ja seuraavana kolmena vuonna sen työllisyyden vuosittaisen kasvun on 

ylitettävä 20 prosenttia, jotta sitä kutsuttaisiin kasvuyritykseksi. Alle viisi vuotta vanhoja 

kasvuyrityksiä kutsutaan gaselliyrityksiksi. (OECD 2010)  
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Vuosien 2010-2013 välillä Suomessa oli 798 OECD:n määritelmän mukaista 

kasvuyritystä. Edelliseen 2009-2012 tarkastelukauteen verrattuna määrä väheni 

kolmellatoista yrityksellä. Vuonna 2013 kasvuyritykset työllistivät lähes 74 000 henkilöä. 

Tähän verrattuna 2009-2012 tarkastelukaudella ne työllistivät yli 100 000 henkilöä. 

Samana tarkastelukautena kasvuyritysten määrä vastasi 4,4% kaikista vähintään 10 

henkilön yrityksistä, jolloin OECD:n maiden vastaava prosenttiluku vaihtelee 3,5-6% 

välillä. Kaudella 2010-2013 määritelmän mukaisia kasvuyritysten henkilöstömäärä 

kasvoi 45 000 henkilöllä, mikä on selkeästi pienempi kuin edellisellä tarkastelukaudella. 

Näiden lukujen totuudellisuutta kuitenkin vähentää esimerkiksi se, että ne sisältävät 

konsernijärjestelyihin ja yritysfuusioihin liittyvää kasvua. Esimerkiksi tarkastelukaudella 

2009-2012 30% kasvuyrityksistä kuuluivat konserneihin ja 17% oli mukana fuusiossa. 

Näin ollen vain 53% kasvuyrityksistä ovat niin sanotusti aidon kasvun yrityksiä. Voidaan 

myös todeta, että OECD:n määritelmän mukaisten kasvuyritysten määrä on laskenut 

viimeisemmällä tarkastelukaudella 2010-2013. OECD:n määritelmä karsii Suomessa 

pois monia kasvuyrityksiä, sillä alle 10 henkilöä työllistävien yritysten osuus oli vuonna 

2012 94 prosenttia. (Työ- ja elinkeinoministeriö, 2015) 

 

Alle 10 henkilöä työllistäviä enintään kaksi miljoonaa euroa vuosiliikevaihdoltaan olevia 

yrityksiä määritellään mikroyrityksiksi. Tarkastelukautena 2010-2013 lisäsivät 

työntekijöitään nettomääräisesti 25 000 henkilöllä. Nuorten nopean kasvun 

mikroyritysten merkitys poikkea huomattavasti toimialoittain, esimerkiksi hallinto- ja 

tukipalveluissa sekä informaatiossa ja viestinnässä valtaosa henkilöstöstä työskenteli 

alle viisi vuotta vanhoissa yrityksissä. Aidon kasvun mukainen osuus alle kolmen 

henkilöiden kasvavien mikroyrityksissä henkilöstön lisäyksestä on aivan sama kuin 

pienissä yli 3 henkilön yrityksissä eli noin 35 000 henkilöä. (Työ- ja Elinkeinoministeriö 

2015) 
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3.2 Yritysvastuu pienissä kasvuyrityksissä 

 

Aihealueena vastuullisuutta on tutkittu hyvin vähän pienten kasvuyritysten 

näkökulmasta. Aiheeseen liittyviä tutkimuksia on tehty vähän ja täten asiaa on vaikea 

hahmottaa. Usein on enemmän nähty, että se on isojen yritysten pelikenttä. Suurin osa 

vastuullisuutta koskevasta teoriasta perustuukin keskisuuriin ja suuriin yrityksiin, ja 

niiden ominaisuudet eroavat pienten kasvuyritysten ominaisuuksista. Tyypillisesti uudet 

kasvuyritykset eivät näe liiketoiminnan vastuullisuutta kovinkaan tärkeänä faktorina. 

Tämä johtuu varmaankin siitä, että teorian puute asettaa ison esteen yritysvastuun 

implementoinnille. Haasteena on myös yritysvastuun integroiminen liiketoimintaan 

alusta asti, koska menetelmän on oltava nopea. (Retolaza et al. 2009) 

 

Pienyritysten ja kasvuyritysten yrittäjien keskuudessa yrittäjät panostavat erityisesti 

tuotteensa laatuun ja työntekijöiden hyvinvointiin. Kokonaisuudessaan pienyritysten ja 

kasvuyritysten sekä suuryritysten johtajien eettisissä, sosiaalisissa ja ympäristöllisissä 

periaatteissa on paljon samaa. Tästä huolimatta pienikokoisempien yritysten johtajat 

ovat ottavat vakavammin niitten välittömät suhteet yrityksen sidosryhmiin kuten 

työntekijöihin, asiakkaisiin ja toimittajiin. (Lahdesmaki 2005) Pienet yritykset ovat 

useimmiten omistajansa johtamia, mikä antaa tietynlaisen vapauden ohjata yritystä 

omien käsitysten mukaisesti olematta vastuussa muille sidosryhmille (Spence, 2000 s. 

10)  

 

Yritysvastuun periaatteiden ja käytännön integroiminen startup tasolla vaikuttaa 

positiivisesti sijoittajien, omistajien, toimittajien asiakkaiden ja paikallisten yhteisöjen 

käsityksiin (Kiran & Sharma 2011). Tilleyn et al. (2003) mukaan vasta kun yrittäjän tiimi 

on motivoitunut ja sitoutunut sisällyttämään yritysvastuun kasvuyritykseensä, tämä 

aiheuttaa tietoisuutta monista eri lähestymistavoista liiketoimintaan ja voitontavoitteluun 

tarjoamalla samalla kilpailuedun. 
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Pettsin et. al (1999) ja Tilleyn (2000) mukaan eri maiden arvot, tietyn sektorin odotukset 

ja paikallisen yhteisön aiheuttama paine ovat tärkeimpiä vaikuttajia yrityksen 

vastuullisuudessa. Esimerkkinä Pohjoismaalaisten kuten tanskalaisten, norjalaisten ja 

suomalaisten yritysten keskuudessa on korkein yritysvastuun taso. Alemman 

hyvinvointimallin omaavissa maissa kuten Kreikassa ja Espanjassa on huomattavasti 

alempi vastuullisten toimintojen painottaminen. Yhtiön legitimiteetin, kilpailuedun ja 

sosiaalisen vastuun periaatteet ja käytännöt ovat pääajureita mahdollisuuden 

tunnistamisessa ja viemisessä loppuun (Jenkins 2009). Iso-Britanniassa tehdyn 

tutkimuksen mukaan Jenkins (2009) sai selville, että saattaa yritysvastuu auttaa yrittäjiä 

saavuttamaan lisäarvoa ja kilpailukykyä parantamalla pienyritysten ja kasvuyritysten 

johtajia etsimään mahdollisuuksia epätavallisilla keinoilla. Klassisen määritelmän 

mukaan kilpailukyky lähtee yrityksen kyvystä rakentaa ydinosaamisensa joka auttaa 

yritystä selviytymään vaihtuvista markkinatarpeista (Prahalad & Hamel, 1990).   

 

Yritysvastuuseen liittyviä menetelmiä ei voida käyttää kasvuyrityksissä, koska 

kasvuyritykset eroavat rakenteeltaan kolmella tavalla tavallisimmista yrityksistä. 

Ensinnäkin uuden yrityksen koko on pieni. Toiseksi, agenttiteorian soveltaminen, joka 

sisältää suurimman osan yritysvastuuseen liittyvistä menetelmistä on vaikeaa. Sen 

käyttäminen on vaikeaa uuden yrityksen tapauksessa, koska erot yrityksen tärkeimmän 

henkilön ja toisen osapuolen eli agentin välillä ovat häilyviä. Kolmas haastava tekijä 

pienessä kasvuyrityksessä on sidosryhmien puute tai heikot sidokset sidosryhmiin. 

(Retolaza et al. 2009) 

 

Agenttiteorian käytön hyödyntämisen vaikeus voi helpottaakin yritysvastuun toteutusta, 

sillä sosiaalisten sitoumusten tekeminen on helpompaa, koska sama ihminen sekä 

esittelee ne, että on myös vastuussa niistä. Tähän tilanteeseen kuitenkin sisältyy 

moraalinen riski ja haitallinen valikoituminen. Potentiaalisen poikkeaman ennustaminen 

pohjautuu kolmeen elementtiin: kompromissien määrittely tavoitteiden ja 

indikaattoreiden kautta; esitetyn sitoumuksen lisääminen yrityksen toimintaan 

yritysvastuun kautta. Julkinen ja muu sitoumusten kommunikoiminen nostaa yritysten, 
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valtioiden ja muiden sidosryhmien kognitiivista dissonanssia. Sidosryhmien puute tekee 

erityisesti sidosryhmien tavoitteiden selvittämisen vaikeaksi. (Retolaza et al. 2009) 

 

Vastuullisuuden merkitys on kasvanut mahdollisesti yhdessä uuden sukupolven ja 

erityisesti valtavirtaliikkeeksi muuttuneen trendin mukana. Hipstereitä on vaikea 

määritellä, mutta yleisesti sanoen ne ovat nuoria aikuisia jotka yhdistävät hippimäiset 

arvot kulutusyhteiskunnan arvoihin. Verrattuna aikaisempiin nuorisoliikkeisiin, hipsterit 

eivät kapinoi mitään asiaa vastaan he yhdistelevät itselleen sopivia arvoja 

kokonaisuuteksi. Liiketoiminnassa he eivät tavoittele ääripäitä vaan pientä ja vastuullista 

yritystä, johon liitetään vanhaa ja uutta boheemeja ja yrityksen arvoja. Monet yrityksistä 

oli perustettu enemmän pakosta kuin omasta halusta, sillä niitten perustajat sattuivat 

valmistumaan yliopistosta juuri vuoden 2008 taantuman aikaan. Esimerkiksi keväällä 

2014 työttömyysluvut olivat 18–29 vuotiaista huimat 16 prosenttia. (Brown, 2014) 

 

Syynä yrittäjyyden kasvuun Y-sukupolven keskuudessa voi olla myös talouden 

epävarmuuden aiheuttama palkkojen lasku. Economic Policy Instituten mukaan lukiosta 

valmistuneiden reaalipalkat laskivat 9.8 % ja 6.8 % yliopistosta valmistuneiden kohdalla. 

Samalla Pew Poll-tutkimuksen mukaan Y-sukupolven itsevarmuus oman tulevaisuuden 

ohjaamisesta on korkea. Reason-Rupe kyselyn mukaan 55 % Y-sukupolvesta haluaisi 

omistaa oman yrityksen jonain päivänä. Vastuullisuus tulee enemmän esille myös 

kuluttajan valinnoissa, mikä vähentää hinnan vaikutusta ostovalintoihin. Tämän takia 

kasvuyritykset korostavat yhä enemmän vastuullisuutta yrityksensä tarinassa tai 

liikeideassa. (Brown, 2014) Brownin artikkelissa mainitut prosenttiluvut koskevat 

kuitenkin Yhdysvaltoja, joten ne eivät välttämättä päde Suomen kasvuyrittäjyyttä 

katsoen, sillä olosuhteet ovat hyvin erilaisia. 

 

 

 



20 

4. Empiirinen osa 

 

Tutkimuksen empiirisessä osassa uppoudutaan tutkielmaa varten tehtyihin 

haastatteluihin, joissa käsitellään pienten kasvuyritysten parissa työskentelevien 

mielipiteitä vastuullisuudesta. Haastattelut ovat puolistrukturoituja haastatteluja. 

 

Työnkuvat eroavat vastaajien välillä, osa on yrityksen perustajia ja osa on vain 

työntekijöinä yrityksessä. Tästä huolimatta kaikki haastateltavat ovat antaneet 

panoksensa yrityksen pystyttämiseen. Haastattelussa on kysytty 12 vastuullisuuteen 

liittyvää kysymystä, joiden lisäksi tein tarkentavia kysymyksiä haastattelutilanteesta 

riippuen.  

 

Case-yrityksiksi tutkielmaani valitsin neljä pienikokoista suomalaista kasvuyritystä, jolla 

on kaikilla hyvää potentiaalia nousta tulevaisuuden isoiksi toimijoiksi. Haastatteluja 

analysoidessa on muistettava kriittisyys, koska haastateltavat pyrkivät näyttää 

yrityksensä paremmassa valossa. On luettava rivien välistä, mitä vastaaja halusi 

sanoillaan tarkoittaa. Neljäs haastattelukohteeni on vasta pilottiprojekti, joka etsii 

sijoittajia. Kaikki haastateltavat yritykset ovat hyvin nuoria alle vuoden ikäisiä yrityksiä. 

Yhden yrityksen liiketoiminta perustuu tavaran tuottamiseen ja kolme muuta yritystä 

tuottaa ihmisten elämää helpottavia palveluita. Haastateltavissa yrityksissä yritysvastuu 

on esillä tavalla tai toisella, joten haastattelut on toteutettu relevanteille yrityksille. Kaikki 

yritykset ovat edelleen tuotteen viimeistelyvaiheessa ja täten parannuksia on tulossa 

koko ajan lisää. Kolme haastateltavaa yritystä sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja yksi 

sijaitsee Lappeenrannassa. Maantieteellisen sijainnin aspektin voimme ottaa myös 

esille analysoidessa näitä yrityksiä. Tutkielman Liitteet-osion Liite 1 sisältää 

haastattelussa käytetyt 12 haastattelukysymykstä. Taulukko 1. puolestaan sisältää 

haastateltavien yritysten perustiedot. 
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Yritys Haastateltavat Hyödyke Henkilöstön 

määrä 

Rekisteröity 

kaupparekisteriin 

PokDok Jussi Määttä 

Annie Polak 

Sähköinen 

palvelu 

8 13.10.2015 

Digital 

Fabric 

Iiro Kormi Sähköinen 

palvelu 

3 27.05.2015 

Wakiy Vinicius 

Marques 

Sähköinen 

palvelu 

6 Ei vielä rekisterissä 

Wodens 

Group 

Chris Kuusisto Fyysinen 

tuote 

3 07.01.2015 

Taulukko 1. Haastateltavien yritysten perustiedot 

4.1 PokDok 

 

Ensimmäinen case-yritys on PokDok Oy, mikä on ollut kaupparekisterissä 13.10.2015 

alkaen. Yhtiön toimialana on terveydenhuoltoalan tietoteknisten ratkaisujen 

kehittäminen ja tarjoaminen sekä tähän liittyvä konsultointi. Yritys on parhaillaan 

lanseerannut PokDok -nimisen mobiilisovelluksen. Sovellus auttaa käyttäjäänsä 

löytämään terveyshuoltopalveluja reissussa ollessaan. Tämä koskee niin julkisia, että 

yksityisiä sairaaloita, klinikoita sekä apteekkeja. Käyttäjä voi etsiä tarvitsemaansa 

palvelua paikannuksen avulla, nähdä muiden käyttäjien arvostelut palvelusta ja 

suodattaa palveluja terveystarpeidensa mukaan. Sovellus on kehitetty IOS ja Android 

plaformille. Ajatus mobiilisovelluksen kehittämisestä tuli perustajien omasta 

kokemuksesta, ettei sairastuminen ulkomailla ole kovinkaan mutkatonta. Suurimpana 

syynä tähän on se, että terveydenhuollon peruspalvelutaso vaihtelee hyvinkin paljon 

riippuen sairaalasta. PokDok Oy:stä haastattelin yhtä yrityksen perustajaa Jussi 

Määttää ja yrityksen markkinoinnista vastaavaa henkilöä Annie Polakia. Markkinoinnista 
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vastaava henkilö on yhdysvaltalainen, joten hänen kanssaan haastattelu on toteutettu 

englannin kielellä.  

 

4.2 Digital Fabric 

 

Toinen case-yritys on Digital Fabric Oy, joka on ollut kaupparekisterissä 27.05.2015 

alkaen. Toimialakuvauksen mukaan yrityksen päätöimialana on ohjelmistojen 

suunnittelu ja valmistus. Yrityksen perustivat kolme kolme henkilöä, josta kaksi ovat 

entisiä sosiaalisen median sisällön konsultointiin perustuvan Dingle-nimisen yrityksen 

työntekijöitä. Yrityksen ensimmäinen lanseeraama Zadaa-niminen palvelu on 

käytettyjen vaatteiden kierrätystä helpottava mobiilisovellus. Palvelu yhdistää samaa 

vaatekokoa ja tyyliä käyttävät ihmiset luomalla niille toimivan markkinapaikan. Palvelun 

turvallisuudesta huolehditaan turvaamalla transaktiot, jos esimerkiksi tuote ei tule perille 

tai ei vastaa kuvailua, niin Zadaa huolehtii rahojen palautuksesta. Zadaan avulla voi 

lahjoittaa myös rahaa hyväntekeväisyyteen, myyjä voi ohjata toteutuneesta kaupasta 

saadut rahat suoraan Pelastakaa Lapset ry - organisaatiolle. Ei siis voida kiistellä, ettei 

yritys edistäisi niin sosiaalista taikka ympäristövastuuta. Tällä hetkellä sovellus on 

saatavilla ainoastaan IOS alustalle, mutta yritys on parhaillaan etsimässä koodaria, joka 

kehittäisi kyseisen sovelluksen Android-alustalle. Sovelluksen käyttö edellyttää 

Facebook-tilin, jota käytetään kaverilista hakemiseen. Tämä tekee sovelluksesta 

sosiaalisen, koska siitä näkee ketkä ovat yhteisiä kavereita ostajan tai myyjän kanssa. 

Maksaminen, osapuolien välinen kommunikaatio ja palautteen antaminen tapahtuu 

sovelluksen sisällä. Sekä ostaminen, että myyminen on tehty sovelluksessa 

mahdollisimman yksinkertaiseksi. Zadaa ottaa jokaisesta onnistuneesta kaupasta 10-

20% komission myyjältä, minkä näkee siinä vaiheessa kun määritellään hintaa 

myytävälle tuotteelle. Haastattelin Iiro Kormia - Digital Fabric Oy:n perustajaa. Hän 

valmistui vuosi sitten kauppatieteen kandidaatiksi, jossa pääaineena markkinointi.  
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4.3 Wodens Group 

 

Kolmas haastateltu yritys on Wodens Group Oy joka on ollut kaupparekisterissä 

07.01.2015 alkaen. Yrityksen toimii seuraavilla toimialoilla: Muiden vaatteiden ja 

asusteiden valmistus, Vaatteiden postimyynti ja verkkokauppa, Muiden kiinteistöjen 

vuokraus ja hallinta, Teollinen muotoilu. Tällä hetkellä yritys lanseeraa luksustason 

puusta valmistettuja aurinkolaseja, joiden tavoitteena on lähteä kansainvälisille 

markkinoille. Materiaaleina niissä käytetään kallista puuta, kultaa ja muita 

jalomateriaaleja. Poikkeuksena muista vastaavia aurinkolaseja valmistavista yrityksistä, 

tämä pyrkii valmistamaan lasit kotimaassa. Yrityksellä on edessä haastavat ajat sillä 

Suomessa ei varsinaisia luksustuotteita myyviä yrityksiä ole, eikä Suomi tunneta 

maana, josta luksustuotteita tulee. Haastateltava on Lappeenrannan 

Kauppakorkeakoulun kolmannen vuosikurssin opiskelija, jolla ei ole pidempää 

kokemusta kaupallisella alalla työskentelystä. Hän on myös yksi yrityksen perustajista. 

4.4 Wakiy 

Neljäs haastateltava on Wakiy -niminen pilottiprojekti, joka on ollut käynnissä keväästä 

2015 asti. Tuotetta kehitetään vieläkin ja rahoitusta etsitään myös. Tällä hetkellä 

yrityksessä on kuuden ihmisen tiimi, joka kehittelee ideaa eteenpäin. Pilottihanke 

tarjoaa Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston opiskelijoille mahdollisuuden tavaroiden 

yhteisomistukseen muiden ihmisten kanssa, tätä varten kehittämän palvelun avulla. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi lainata tai antaa lainaksi itselleen 

tarpeetonta tavaraa muille ihmisille. Hankkeen mottona on “Sharing is the new buying” 

eli “Yhteiskäyttö on uusi tapa ostaa”. Taustalla on idea, että ihmiset kuluttavat liikaa 

rahaa uusien tavaroiden ostamiseen, vaikka näitä tavaroita tulisi käytettyä harvoin. 

Konseptin toimiessa, se vaikuttaa vähentävästi kulutukseen ja hiilijalanjälkeen. Voidaan 

siis olettaa, että tärkeimpiä vastuita yritykselle on nimenomaan ympäristövastuu ja 

sosiaalinen vastuu. Haastattelu on toteutettu englanniksi. Haastateltava on yrityksen 

perustaja ja toimitusjohtaja. Ennen Wakiy pilottiprojektin käynnistämistä Vinícius 
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Loureiro Marques on toiminut ison pankin ja ison tietoliikenneyrityksen työntekijänä. 

Kokemusta löytyy myös hyväntekeväisyysjärjestössä työskentelystä.  

 

 

 

 

5. Haastatteluvastaukset 

 

Tässä osiossa käydään läpi haastateltavien vastauksia aihepiireittäin. Osa vastauksista 

on taukoitu suorin lainauksin. Vastauksen analysointi on ollut hyvin mielenkiintoista ja 

selviä yhtäläisyyksiä on löytynyt.  

 

5.1 Vastuullisuuden määrittely ja sen merkitys 

Haastateltavat tiesivät kaikki jonkin verran yritysvastuusta käsitteenä. Tämä tietämys 

yritysvastuusta perustui useimmiten omiin käsityksiin, jotka rakentuivat elämän aikana. 

Puolet haastateltavista ovat kuitenkin käsitelleet sitä koulutuksen kautta. PokDokin 

perustajalla se tuli esille puolison työn kautta, joka on ollut töissä ison yrityksen 

markkinointiosastolla. Digital Fabric Oy:n perustaja puolestaan sanoi, että 

yritysvastuusta hän on kuullut yritysvastuusta opiskelujen alusta asti ja sen jälkeen kun 

on lähtenyt mukaan liiketoimintaan. Hän ei kuitenkaan pystynyt termein selittää mitä se 

käytännössä tarkoittaa. Paras käsitys yritysvastuusta oli ymmärtääkseni PokDok:in 

markkinoinnista vastaavalla henkilöllä, joka on vähän aikaa sitten valmistunut 

Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston International Marketing Management -

maisteriohjelmasta. Wakiy:n perustajalle yritysvastuu oli tuttu niin vapaaehtoistyöstä 

kuin yliopiston kursseista. Näin ollen suunnilleen puolet haastateltavista olivat 

perehtyneet syvemmin asiaan. Taulukko 2 sisältää suoria lainauksia haastateltavien 

vastauksista tähän kysymykseen liittyen. 
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Iiro Kormi  

(Digital Fabric) 

“Sen verran kuitenkin tiedän, että se koskettaa koko liiketoimintaa ja yrityksen 

vastuullista tekemistä yhteiskunnan ehdoin, säännöin ja normein.” 

Annie Polak 

(PokDok) 

“Kyllä ainakin kerran olen törmännyt. Yksi kurssi yliopistolla perustui kokonaan 

yritysvastuuseen ja toisella kävimme yritysvastuuta läpi jonkin verran. 

Mielestäni yritysvastuu on minulle tuttu asia.” 

Taulukko 2 Haastateltavien tietämys yritysvastuusta 

Tutkimuksessani halusin myös kuulla haastateltavien mielipiteen väittämästä, että 

yrityksen kilpailukyky ja yhteiskunnan hyvinvointi ovat riippuvaisia. Yritin ottaa selville 

millaisia asenteita kasvuyrityksissä työskentelevillä. Kaikki haastateltavat olivat samaa 

mieltä, siitä että nämä kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä. Tähän kysymykseen 

vastatessa Digital Fabric Oy:n, että PokDok Oy:n perustajat ottivat esille työntekijä-

aspektin. Voidaan olettaa, että työntekijät nähdään tärkeinä kilpailukyvyn edistäjänä 

pienikokoisissa suomalaisissa kasvuyrityksissä. Wakiy:n pilottiprojektin perustaja oli 

vahvasti sitä mieltä, että yhteiskunnan hyvinvointi tulee ennen kannattavuutta erityisesti 

heidän yrityksessään. Heidän liiketoimintamalli perustuu Muhammad Yunuksen 

konseptiin. Taulukko 3 sisältää suoria lainauksia haastateltavien vastauksista tähän 

kysymykseen liittyen. 

Iiro Kormi  

(Digital Fabric) 

”Ne ovat riippuvaisia varmasti, nykypäivän bisnes on niin sosiaalista ja 

verkottunutta. Tämä vaikuttaa moneenkin asiaan, esimerkiksi työntekijöiden 

saamiseen. Kuluttajat ja yritykset eivät halua ostaa vastuuttoman yrityksen 

palveluita.” 

Jussi Määttä 

(PokDok) 

“Kyllä ne mun mielestä käsi kädessä kulkee. Jos yhteiskunta voi hyvin, niin 

on mahdollisuutta sille että kevennetään veroja ja parannetaan yritysten 

kilpailukykyä ja toki terveessä yhteiskunnassa ihmisillä on työpaikka.” 

Chris Kuusisto 

(Wodens 

Group) 

“Kyllä, ajattelen että asia on juuri näin. Pitää olla hyvinvoivat työntekijät, mikä 

puolestaan edistää kilpailukykyä. Kilpailukyky vaikuttaa yhteiskunnan 

hyvinvointiin.” 

Taulukko 3 Yrityksen kilpailukyvyn ja yhteiskunnan hyvinvoinnin riippuvaisuus 
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Seuraavaksi siirryin ottamaan selville: Onko yritysvastuu ollut mielessä jo yrityksen 

perustamisvaiheessa? Erityisesti tämän kysymyksen kohdalla selvisi, että näissä 

yrityksissä ei ole tarkasteltu yritysvastuuta sen kummemmin tai rakennettu suunnitelmia 

tämän implementointiin yrityksen alkuvaiheessa. Vastaajat näkivät yritystensä 

perusideaa, kuten asiakkaan ongelman ratkaisua vastuullisuuteen liittyvänä toimintana. 

Vaikka vastuullisuuden merkitys on melko häilyvä, minusta tuntuu, että se on enemmän 

kuin pelkkä liikeidean toteuttaminen. Vastauksien suppeus johtui varmaankin 

tietämättömyydestä aihetta kohtaan, sillä yritysvastuu sisältää kokonaisuudessaan 

montaa asiaa. Digital Fabric Oy:n perustaja otti esille ympäristö- ja sosiaalisen 

vaikutuksen, mikä onkin ollut mukana liikeidean alullepanon vaiheessa. Fyysistä 

materiaalia valmistavan Wodens Group Oy:n kohdalla eettisesti ja ekologisesti 

valmistetut tuotteet ovat tärkeimpiä elementtejä toiminnassa, eli yritys on periaatteessa 

rakennettu yritysvastuulliselle pohjalle. Wakiy:n perustaja korosti vastauksessaan, että 

heidän liiketoimintansa perustuu kokonaan vastuullisuuteen, joten he eivät aio 

suunnitella yritysvastuun toteuttamista erikseen. Taulukko 4 sisältää suoria lainauksia 

haastateltavien vastauksista tähän kysymykseen liittyen. 

 

Iiro Kormi 

(Digital 

Fabric) 

”Meidän liiketoiminnassa maksimoidaan vaatteiden käytön elinikää. Lähtökohtana 

on yritysvastuun sen puolelta, että pyritään tarjoamaan positiivista yhteiskunnallista 

palvelua ja hyödykettä käyttäjille. Se heijastuu kaikessa mitä me tehdään eli 

työntekijöistä, työhyvinvoinnista ja mistä tahansa sosiaalisesta vaikutuksesta.” 

Jussi 

Määttä 

(PokDok) 

“Mä en ehkä voi puhua yritysvastuusta, ne ovat enemmänkin arvoja mistä 

puhutaan tietyllä tavalla. Siitä meillä on hyvin vahva näkemys, että meidän pitää 

pystyä auttamaan matkustajia ja partnereita. Puhuisin enemmän vastuusta kuin 

yritysvastuuusta” 

Taulukko 4 Onko yritysvastuu ollut mielessä jo perustamisvaiheessa? 

 

Vastaus kysymykseen: “Mitä lähestymistapaa käytätte yritysvastuun kohdalla? 

(Sidosryhmäteoria, Triple Bottom line malli yms.)” olikin hieman yllättävä, sillä isoille 

yrityksille suunniteltujen teorioiden käyttäminen on vaikeaa yrityksessä, jossa on 
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muutenkin heikot sidokset ympärillä oleviin tahoihin. Digital Fabric Oy:n perustaja 

mainitsi yrityksen käyttävän sidosryhmäteoriaa, sillä yritys edesauttaa 

hyväntekeväisyysjärjestön toimintaa. PokDok:in perustaja puolestaan mainitsi, etteivät 

he käytä mitään konkreettista mallia, mutta näkevät yhteistyötahot joiden kanssa he 

toimivat sidosryhminä. PokDok:illa onkin monia sidosryhmiä yrityksen kokoon nähden. 

Näin ollen molemmat yritykset jossain määrin huomioivat sidosryhmiensä tarpeet ja 

vaatimuksen, sekä suuntaavat toimintaansa tämän mukaan. Taulukko 5 sisältää suoria 

lainauksia haastateltavien vastauksista tähän kysymykseen liittyen. 

 

 

Iiro Kormi 

(Digital 

Fabric) 

”Sidosryhmäteoriaan liittyen me tehdään yhteistyötä esimerkiksi Pelastakaa 

Lapset ry:n kanssa, jossa jokainen käyttäjä voi halutessaan lahjoittaa omat 

vaatteista saadut tuottonsa kotimaan tai ulkomaan lapsien hyväksi.” 

Jussi Määttä 

(PokDok) 

“Yksikään termi näistä ei ole tuttu, ei ole mallia. Tietyllä tavalla pyritään 

pistämään hyvän liikkeelle, sidosryhmät ovat varmaan oikea sana tähän, meillä 

on kuitenkin aika paljon partnereita: sairaalat, vakuutusyhtiöt, asiakkaat, 

apteekit ja tietyllä tavalla me nähdään, että kaikkia pystymme palvelemaan 

paremmin tässä yhteiskunnassa” 

Taulukko 5 Teoreettinen lähestyminen yritysvastuuseen (Triple Bottom Line, sidosryhmäteoria) 

 

Vaikka kasvuyritysbuumi on korkealla, mitään olemassa olevaa työkalua yritysvastuun 

suunnitteluun ei vielä keksitty. Todennäköisemmin tämä vaikuttaa siihen, että 

yritysvastuun implementointi yrityksessä vaikeutuu ja vähentää motivaatiota suorittaa 

sitä. Seuraavalla kysymyksellä halusinkin ottaa selville kuinka paljon tämä vaikeuttaa 

yritysvastuun implementointia pienessä kasvuyrityksessä. Taulukko 6 sisältää suoria 

lainauksia haastateltavien vastauksista tähän kysymykseen liittyen 

Iiro Kormi 

(Digital Fabric) 

”Meidän yrityksessä se ei ole kyllä tuottanut vaikeuksia, enkä ole törmännyt 

sellaisen työkaluunkaan, jolla voisi suunnitella yritysvastuuta Startuppien 

käyttöön ajateltuna. Varmasti olisi hyödyllinen ja sitä olisi tullut käytettyä. 

Toistaiseksi ei ole tuottanut meille vaikeuksia.”  
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Jussi Määttä 

(PokDok) 

“Tietyllä tavalla se voi olla jopa helpotus. Esimerkiksi isoilla korporaatioilla on 

tietynlainen työkalu yritysvastuun toteuttamiseen ja muutosprosessi on hyvin 

pitkä. Mitä mä katon, että yritysvastuu ei ole pelkästään se markkinointi vaan 

organisaation on saatava toimimaan sen mukaan. Startupissa on paljon 

helpompi sanoa: meidän visio on tämä, meidän arvot ovat nämä ja selkeän 

viestin tekeminen on itse asiassa startupille paljon helpompaa kuin olemassa 

olevan laivan kääntäminen.” 

Vinicius 

Marques 

(Wakiy) 

“Tämä on todellinen ongelma. Vaikka vastuullisiin kasvuyrityksiin sijoittavia 

rahastoyhtiötä on kasvava määrä, mitään yleistä työkalua jolla voisi rankata 

yrityksiä sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten tekijöiden mukaan”  

Taulukko 6 Yritysvastuun implementointi kasvuyrityksessä ilman olemassaolevaa työkalua 

Seuraavaksi halusin ottaa lisää selvää, miten radikaalisti ovat kasvuyritysten 

suunnitelmat muuttuneet alkuvaiheessa yritysvastuuseen liittyen. Ajallista faktoria on 

kuitenkin vaikea arvioida, koska kaikki haastattelemani yritykset ovat alle vuoden 

ikäisiä, eikä siinä ajassa ehdi tapahtua kovinkaan paljoa. Monilla niistä haastattelun 

perusteella on vielä tekemättä perusasioiden asettaminen kuntoon. Haastattelujen 

mukaan yritysvastuun merkitys on pysynyt suunnilleen samana. Taulukko 7 sisältää 

suoria lainauksia haastateltavien vastauksista tähän kysymykseen liittyen. 

Iiro Kormi 

(Digital 

Fabric) 

”Me ollaan sen verran nuori yritys, että voisin sanoa sen pysyvän suurin piirtein 

samana. Suurin merkitys on tietenkin tämä yhteistyö Pelastakaa lapset ry:n 

kanssa ja varmasti halutaan pitää kiinni näistä hyväntekeväisyyskohteista loppuun 

asti.” 

Jussi 

Määttä 

(PokDok) 

“Mä luulen että se on pysynyt aikalailla samana. Meillä on puoli vuotta tätä 

PokDok:ia tehty, niin ei ole siitä muuttunut. Me nähdään samat asiat, missä 

meidän pitää olla mukana. Ei ole kasvanut, mutta ei ole myöskään muuttunut.” 

Taulukko 7 Yritysvastuun merkityksen muutos alkuvaiheesta loppuun 
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5.2 Yritysvastuun osa-alueet ja yritysvastuun mittaaminen 

 

 

Kysymyksellä: “Mitä yritysvastuun osa-aluetta (sosiaalinen, taloudellinen ja 

ympäristövastuu) näette tärkeimmäksi yritystoiminnassanne?” yritin selvittää 

yritysvastuun painopisteet. Vaatteiden kierrätykseen perustuvan Zadaa-

mobiiliapplikaation kehittäjä kertoi ympäristövastuun olevan tärkein. Yrityksessä on 

kuitenkin erikoista, että se ei suorita ympäristövastuuta itse vaan epäsuorasti 

tuottamalla palvelua, joka antaa ihmisille mahdollisuuden olla ympäristövastuullisia. 

PokDok:in perustajan mukaan sosiaalinen vastuu oli dominoivasti liiketoiminnalle 

tärkein. Tämä on täysin ymmärrettävää, koska heidän liiketoimintaan liittyy tiivis 

kanssakäyminen asiakkaiden kanssa. Wodens Group Oy:n kohdalla puolestaan 

ympäristövastuu oli tärkeimmässä roolissa, koska se valmistaa fyysistä hyödykettä. 

Wakiy:n perustajan mukaan ihmisten yhdistäminen ja muodostaminen yhteisöksi on 

heille tärkeintä, joten sosiaalinen vastuu on tärkein. Tämän lisäksi yritys edistää 

ympäristövastuuta, vähentämällä tavarakulutusta. Taulukko 8 sisältää suoria lainauksia 

haastateltavien vastauksista tähän kysymykseen liittyen. 

 

 

Iiro Kormi 

(Digital 

Fabric) 

”Ympäristövastuu on meille tärkein, meil on verkkopalveluja ihmiset käyttävät ja 

myyvät käytettyjä vaatteita. Meillä sitten asia on siinä, että haluamme tehdä 

yhteistyötä kumppaneiden kanssa, jotka noudattavat ympäristövastuullista 

liiketoimintaa. Sosiaalinen vastuu ilmentyy hyväntekeväisyysyhteistyön kautta ja 

haluamme pitää siitä kiinni. Taloudelliseen puoleen katsottuna tämä on nuori 

startup, eikä kovin huikeeta liikevaihtoa vielä ole, investointeja haetaan.” 

Jussi 

Määttä 

(PokDok) 

“Sosiaalinen vastuu on liiketoimintamme yksi tärkeimmistä osa-alueista. Autetaan 

ihmisiä terveydessä ja taloudessa. Siinä on pieni taloudellinen aspekti, mutta kyllä 

se on sosiaalinen enemmän. Luodaan ihmisillä mahdollisuus turvalliseen 

matkustamiseen.” 
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Chris 

Kuusisto 

(Wodens 

Group) 

”Ympäristövastuu ylivoimaisesti, koska muuta ei pääse juurikaan vielä 

harjoittamaan. Tuotteemme ovat eettisemmin tuotettu muihin toimijoihin verrattuna. 

Toisaalta muihin toimijoihin nähden meillä hirveän alhainen kate, mikä vaikeuttaa 

taloudellisen vastuun toteuttamista, mutta puolestaan toteuttaa sosiaalista vastuuta, 

koska asiakkaat saavat tuotteet oikeaan hintaan.” 

Taulukko 8 Yritysvastuun osa-alueen painottaminen 

Seuraavalla kysymyksellä halusin testata kasvuyritysten perustajien kanssa, miten ne 

suhtautuvat aloittavien yritysten palkkatilanteisiin, mikä on usein aika vaikea. 

Kasvuyritysten on vaikea maksaa palkkaa, koska resurssit ovat usein alkutilanteessa 

aika rajallisia. Täten sosiaalinen vastuu, joka ulottuu myös työntekijöihin, ei toteudu 

kunnolla kasvuyrityksissä. Kasvuyrittäjät eivät kuitenkaan näe tätä ongelmana, sillä he 

uskovat yrityksensä potentiaaliin muuttua arvokkaaksi. Oletetaan siis että alhaiset ja 

maksamattomat palkat tulevat tulevaisuudessa takaisin moninkertaisina. Moni näkeekin 

kasvuyrittäjyyden tiettynä mielentilana, jota vahvasti motivoi taloudellisen menestymisen 

sijaan ongelmanratkaisu. Palkkaukseen liittyen lehdessä oli myös artikkeli 

ruokatoimituksiin perustuvan Wolt-nimisen kasvuyrityksen palkanmaksusta otsikolla 

“Ruokalähetin karu arki: viikossa käteen 150 euroa – isä maksaa bensat” (Helsingin 

Sanomat, 2015).  

Haastatteluvastaukset ovat hyvin mielenkiintoisia Digital Fabricin ja Wodens Groupin 

perustajat toivat suunnilleen samoja asioita esille vastauksissaan. Molemmissa 

yrityksissä työntekijät eivät saa ollenkaan. Ratkaisuina ongelmaan Wodens Groupin 

perustaja toi ainoana esille tulospalkkauksen, muut eivät tuoneet mitään 

esimerkkiratkaisuja, sillä he eivät nähneet tätä asiaa ongelmana. Työntekijöiden palkka 

nähtiin myös helpompana paikkana, josta voi säästää. Selkeästi tuli esille, että 

kasvuyrittäjät elävät kokonaan yrityksessään ja sitä ei tehdä pelkän rahan vuoksi. 

PokDokin perustaja ei nähnyt yhteyttä palkan ja sosiaalisen vastuun välillä. Hänen 

mukaan yritys voi olla sosiaalisesti vastuullinen vaikka se ei maksaisi palkkaa 

työntekijöilleen. Tällä hän varmaankin tarkoittaa, että sosiaalista vastuuta kohdistetaan 

asiakkaisiin. Wakiyn perustaja toi esille sen, että sijoittajat keskittyvät useammin 

nopeisiin tuloksiin ja voittoon, yritysvastuun kustannuksella. Hänen mielestään tämän 
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takia yhä useampi yritys keskittyy hyvinvoinnin edistämiseen. Taulukko 9 sisältää suoria 

lainauksia haastateltavien vastauksista tähän kysymykseen liittyen. 

Iiro Kormi 

(Digital 

Fabric) 

”Tottakai, kasvuyrityksissä ja pienissä startup yrityksissä suurin osa ajasta menee 

palvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen. Sellaisista paikoista mistä helpoiten pystyy 

säästämään ovat palkat. Meillä on kolme perustajaa ja ei makseta tietenkään 

itsellemme palkkaa, on oma yritys kyseessä ja pyritään kasvuun. Tietenkin 

täytetään kaikki lailliset minimivaatimukset, muuten keskitytään siihen, että 

toteutetaan yrityksen kasvun strategista suunnitelmaa.” 

Chris 

Kuusisto 

(Wodens 

Group) 

“Paha sanoo, kun kukaan ei yrityksestämme vielä palkkaa saa. Tulokseen sidottu 

palkkaus toiminee mielestäni loistavasti. Ehkä jos Startupii duuniin meinaa mennä, 

niin mitään erityisen kiinteetä palkkaa ei ehkä kannata odotella. Työntekijöiden 

kannattaa ottaa homma oppimisen kannalta, koska he saavat arvokasta 

työkokemusta. Työnantaja voi esimerkiksi sitoa palkan tulokseen, antaa osuuksia 

yrityksestä tai muuta vastaavaa.” 

Jussi 

Määttä 

(PokDok) 

“En osaa rinnastaa sosiaalista vastuuta ja palkkaa, että ne olisivat mitenkään 

riippuvaisia toisistaan. Mun mielestä ne ovat hyvin erilaisia asioita, yritys voi olla 

sosiaalisesti vastuullinen vaikka se ei maksa palkkaa. Ehkä se ei ole sosiaalisesti 

vastuullista työntekijää kohtaan, mutta tietyllä tasolla ne ei kuitenkaan sulje pois 

toisiaan. Startupeissa sitten työntekijöillä on yleensä toisenlaiset motivaattorit, 

minkä takia he ovat mukana.” 

Taulukko 9 Sosiaalisen vastuun implementoinnin vaikeus resurssien ollessa rajallisia 

 

Mielestäni haastattelukysymyksillä olisi myös merkittävää saada selville, miten yritykset 

mittaavat toiminnallaan saavutettua yritysvastuuta. Konkreettisesti teoreettista 

lähestymistapaa mittaamiseen ei ole olemassa, vaan jokaisella yrityksellä on yleensä 

oma lähestymistapa riippuen liiketoiminnasta. Tämä voi olla sekä kvalitatiivista, että 

kvantitatiivista dataa. Zadaa-mobiiliapplikaation kehittäjä kertoi, että yritys pystyy 

monitoroimaan kuinka paljon vaatteiden myynnistä saadusta rahasta kanavoidaan 

hyväntekeväisyyteen. Toinen kehittäjän esille tuoma mittari on se kuinka paljon 

käytettyjä vaatteita on ostettu applikaation kautta ja kuinka paljon se pidentää 
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vaatteiden ikää. Wodens Groupin perustaja suhtautui varauksella yritysvastuun 

mittaamiseen, koska toiminta ei ole varsinaisesti kunnolla edes alkanut. Hän kuitenkin 

toi esille sen, että tuotteen elinkaari voidaan pyrkiä optimoimaan ja laskemaan 

hiilijalanjälkeä. PokDokin perustaja puolestaan totesi, että käyttäjien palautteiden kautta 

antamaa kvalitatiivista dataa voidaan käyttää mittarina. Taulukko 10 sisältää suoria 

lainauksia haastateltavien vastauksista tähän kysymykseen liittyen. 

Vinicius 

Marques 

(Wakiy) 

“Koko liiketoimintamme perustuu positiivisen vaikutuksen tuomiseen, täten 

liiketoiminnan kasvun mittaaminen on ekvivalentti yritysvastuun mittaukselle. Täten 

transaktioiden, asiakkaiden ja kaiken muun liiketoimintaan liittyvän määrä nähdään 

yritysvastuuta lisäävänä.” 

Jussi 

Määttä 

(PokDok) 

“Yks mittari on periaatteessa, mitä mä kattoisin se kuinka turvalliseksi asiakkaat 

tuntee kun he matkustavat. Toinen aspekti on, että voidaanko me vähentää 

terveydenhuoltoon meneviä kustannuksia. Taloudellinen puoli voi olla 

kvantitatiivista ja se mitä ihmiset tuntee voi olla kvalitatiivista.” 

Taulukko 10 Vastuullisuuden mittaaminen kasvuyrityksissä 

5.3 Yritysvastuu markkinointikeinona ja kasvuyritysten exit-mahdollisuus 

 

Seuraavalla kysymyksellä yritin selvittää miten kasvuyrittäjät suhtautuvat yritysvastuun 

käyttämiseen markkinointikeinona. Samalla halusin saamaan heidät perustelemaan 

miksi sitä saisi tai ei saisi käyttää markkinointikeinona. Kaikki haastateltavat 

kasvuyrittäjät olivat sitä mieltä, että sitä saisi käyttää markkinointikeinona. Kaikki myös 

toivat esille, että yritysvastuuta ei saa käyttää markkinointikeinona jos yritys ei ole 

oikeasti hyvällä tarkoituksella mukana. Taulukko 11 sisältää suoria lainauksia 

haastateltavien vastauksista tähän kysymykseen liittyen. 
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Jussi 

Määttä 

(PokDok) 

“Mun mielestä saa ja pitää hyödyntää. Mulla on hyvin vahva fiilis, että yritysvastuu 

on hyvin teennäistä jos se on täysin irrallinen toiminta yrityksestä. Sanotaan nyt, 

että yritys pistää hirveän määrän kasvihuonepäästöjä ulos ja sitten sanoo, että he 

ovat vastuullinen yritys kun he ovat lahjoittaneet 20 000 euroa Uudelle 

Lastensairaalalle. Se voi tuoda hyvää oloa yrityksen omistajille, mutta mun 

mielestä parhaassa tapauksessa yritysvastuu on osa yrityksen visiota ja se 

pyritään ottamaan mukaan yrityksen ydinliiketoimintaan luomaan arvoa asiakkaille. 

Luonnollisesti kun se on osa liiketoimintaa, niin se on paras markkinointikeino.” 

Iiro Kormi 

(Digital 

Fabric) 

“Mun mielestä saa käyttää, kun siinä on rehellinen tarkoitus. Brändi-imagon 

kiillottamisen ja aidon tekemisen välinen raja on  aika häilyvä. Ei saa käyttää 

yritysvastuuta markkinointikeinona jos se ei ole aidosti hyvällä tarkoituksella 

mukana. Esimerkiksi summa joka lahjoitettaisiin olisi älyttömän naurettava tai 

kampanja joka tehdään yhdessä on tehty niin vaikeaksi ettei se tuota; se ei käytä 

tarpeeksi resursseja.” 

Chris 

Kuusisto 

(Wodens 

Group) 

“Ilman muuta niin toivon mukaan muutkin tulevat yritykset ottaisivat siitä 

esimerkkiä. Tämä vaatii luonnollisesti myös sen että teot on sitten sanojen 

mukaisia.” 

Vinicius 

Marques 

(Wakiy) 

“Kyllä, yritysvastuun on oltava osa yrityksen ydinliiketoimintaa tehdäkseen 

vaikuttaakseen oikeasti maailmaan. Jos yritys käyttää yritysvastuuta 

markkinointikeinona se tarkoittaa, että yrityksen tuoma palvelu tai tuote ei 

todellisuudessa edistä sosiaalista hyvinvointia. Yritysvastuuta voi aina käyttää 

markkinointityökaluna, mutta toinen asia on sitten, että ottavatko ihmiset tämän 

tosissaan nykypäivän ihmisten olevan tietoisia asioista.” 

Taulukko 11 Vastuullisuuden käyttäminen markkinointikeinona 

 

Haastattelun viimeisessä kohdassa halusin nähdä kuinka paljon yrityksen perustajat 

välittävät yrityksestään ja sen tulevaisuudesta. Luonnollisesti tulevaisuutta on vaikea 

arvioida, mutta haastateltavat uskovat ja osa jopa toivoi, että exit eli liiketoiminnan 

myyminen pois toteutuu jossain vaiheessa. Tämä kertoo, että sidokset yritykseen eivät 
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ole välttämättä kovinkaan vahvoja. Asiaa on perusteltu sillä, että voisi siirtyä seuraaviin 

projekteihin tai ryhtyä enkelisijoittajaksi itse. Suurin osa haastateltavista näkevät 

yrityksensä tulevaisuudessa kansainvälisenä ja tämä on luonnollista globalisoituneessa 

maailmassa. Taulukko 12 sisältää suoria lainauksia haastateltavien vastauksista tähän 

kysymykseen liittyen. 

Iiro Kormi 

(Digital 

Fabric) 

”Kaikki varmaan muuttuu. Jos meillä on yritys 7 vuoden päästä pystyssä 

todennäköisesti se tarkoittaa sitä, että se on kansainvälinen, menestynyt ja hyvin 

skaalautuva bisnes. Exit mahdollisuus on kuitenkin henkilökohtainen asia joka 

riippuu hyvin paljon sen hetken tilanteesta.”  

Jussi 

Määttä 

(PokDok) 

“Toivottavasti me ollaan tehty exittiä ja joku on ostanut meidät pois. Toivotaan, että 

ollaan joka maailman kolkassa, eli jos sä tarviit lääkäriä niin meidän kautta löytyy 

paras juuri sinun vaivaasi.  Jos tällainen mahdollisuus tulee, niin toivon, että kyse 

on miljoonista. En kuitenkaan näe hyötyä siinä että mä kasvatan yrityksen arvoa 

esimerkiksi 10 miljoonasta miljardiin. Aina pitää arvioida, että onko se mahdollista, 

tietyllä tavalla se on mun varallisuuden kasvattamista. Näkisin enemmän, että 

mieluummin hajauttaisin riskiä ja tavallaan voisin toimia vastuullisesti siten, että mä 

voisin pistää tätä rahaa kiertämään. Näin olisin henkilökohtaisesti 

yhteiskuntavastuullinen sitä kautta, että pääsisin rahoittamaan startuppeja.”  

Chris 

Kuusisto 

(Wodens 

Group) 

“Hyvin menestyneenä kansainvälisesti toimivana luksusbrändinä. Uusia 

tuotekategorioita tarkoitus lanseerata mahdollisimman pian. Toivon mukaan 

jokunen harva ja valittu työntekijä yrityksessä ja koko toiminta pienintäkin osaa 

myöten Skandinaviassa.” 

Vinicius 

Marques 

(Wakiy) 

“Uskomme, että yrityksemme on tulevaisuuden trendin mukaan vankalla pohjalla, 

koska vaikuttuttaminen kuuluu ydinliiketoimintaamme, mikä puolestaan rakentaa 

pitkäaikaisia suhteita asiakkaisiin.” 

Taulukko 12 Yrityksen tulevaisuuden näkymät 

Haastattelun kautta sai kuulla monta kiinnostavaa näkökulmaa asioihin, joita itse ei olisi 

valmis odottamaan. Haastateltavien vastauksista ilmeni jonkin verran oman yrityksen 

kehuminen. Tästä asiasta huolimatta sain poimittua vastauksista tutkimukselle 

relevanttia tietoa. 
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6. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Seuraavaksi haluaisin siirtää huomion tutkimustuloksiin katsomalla niitä tutkimuksen 

päätutkimuskysymyksen ja sitä tukevien alatutkimuskysymysten kautta. Myöhemmin 

tässä luvussa tarkastellaan tutkimuksen perusteella vedettäviä johtopäätöksiä. Aloitan 

pohdiskelemalla alatutkimuskysymyksiä ja lopuksi vastaan päätutkimuskysymykseen. 

 

Pienille kasvuyrityksille ei ole vielä keksitty yritysvastuun suunnitteluun soveltuvaa 

työkalua ja mittaustavat ovat löysiä. Tutkimuksen ensimmäinen alakysymys juontuukin 

tästä: 

 

“Mitä yritysvastuuseen liittyviä teorioita ja mittaustapoja pienet suomalaiset 

kasvuyritykset käyttävät?” 

 

Mikään haastattelemastani yrityksestä ei käytä suoraan teoriapohjaista lähestymistapaa 

yritysvastuuseen. PokDokin Jussi Määtän ja Digital Fabricin Iiro Kormin vastaukset 

vaikuttivat olevan sellaisia, että heidän yritysten yritysvastuun lähestymistavassa olisi 

osittain sidosryhmäteoriaa. Jussi Määttä perusteli tämän, sillä että yrityksellä on montaa 

eri sidosryhmää. Iiro Kormi puolestaan korosti vastauksessaan yhteistyötä 

hyväntekeväisyysjärjestön kanssa. Heidän antamat vastaukset eivät olleet vakuuttavia, 

sillä sidosryhmäteoria ei ollut heille ennestään tuttu käsite. Wakiyn Vinicius Marques ja 

Wodens Groupin Chris Kuusisto korostivat käyttävänsä yritysvastuun implementointiin 

omia lähestymistapoja. Kaikki haastateltavat olivat myös sitä mieltä, että mahdollinen 

työkalu vastuullisuuden implementointiin helpottaisi monen uuden perustettavan 

kasvuyrityksen liiketoimintaa.  

 

Haastateltavat yritykset mittaavat vastuullisuutta itselle sopivalla tavalla hyödyntäen 

kvalitatiivisia ja kvantitatiivista informaatiota. Iiro Kormi totesi vastauksessaan, että se 

voisi mitata miten paljon käytettyjä vaatteita on ostettu Zadaa-palvelun kautta. Tätä 

kvantitatiivista tietoa voidaan yrittää referoida Tilastokeskuksen tietoon ja mitata 
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esimerkiksi kuinka paljon palvelun käyttö pidentää vaatteiden elinikää. PokDokin Jussi 

Määtän esilletuoma mittari laskee kuinka turvalliseksi asiakkaat itsensä tuntee kun 

matkustavat. Toinen hänen ehdottama mittaustapa on laskea miten paljon 

palvelunkäyttö vähentää terveydenhuoltoon liittyviä kustannuksia. Wodens Groupin 

Chris Kuusisto suhtautui skeptisesti kysymykseen, mutta toi esille ympäristövastuuseen 

liittyvän hiilijalanjäljen laskemisen ja tuotteen elinkaaren optimoimisen. Wakiyn kohdalla 

kaikki liiketoimintaan liittyvät asiat ovat suoraan verrattavissa yritysvastuuseen, joten 

liiketoiminnan kasvu tarkoittaa suoraan vastuullisuuden kasvua. 

 

Lopputulemana voidaan siis sanoa, että pienet suomalaiset kasvuyritykset eivät käytä 

mitään konkreettista teoriaa yritysvastuun suunnittelussa. Mittaustapojen kohdalla ei ole 

yhtä oikeaa ratkaisua vaan pienet suomalaiset kasvuyritykset hyödyntävät kukin itselle 

soveltuvia mittaustapoja. Vastuullisuuden suunnittelulle kasvuyrityksessä ei ole 

olemassa työkalua ja olemassa olevien teorioiden, kuten esimerkiksi Triple Bottom Line-

mallin ja sidosryhmäteorian käyttö on vaikeaa, koska ne on suunniteltu suuryrityksille. 

Haastateltavat totesivat, että kyseisen työkalun ilmestyminen helpottaisi huomattavasti 

suunnittelua. Triple Bottom Line mallin mukaisesti yritykset esittivät mahdollisuuksia 

mitata kvantitatiivista tietoa yritysvastuun mittaamiseksi. Kvalitatiivisen tiedon 

analysoiminen yritysvastuun suunnittelussa on uutta.  

 

 

Toinen alatutkimuskysymys liittyy sosiaaliseen vastuuseen, koska uskon sen olevan 

merkitsevä jokaisen yrityksen liiketoiminnassa, sillä ihmisiä on aina mukana. 

Sosiaalinen vastuu koskee kaikkia - henkilöstöä, asiakkaita ja yhteiskuntaa jossa yritys 

operoi. Alatutkimuskysymys on seuraava: 

 

“Mihin sosiaalinen vastuu painottuu pienikokoisissa suomalaisissa kasvuyrityksissä 

eniten?” 
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Sosiaalinen vastuu ilmenee monella eri tavalla yrityksissä. PokDokin palvelun avulla 

asiakkaat löytävät oikean sairaanhoitopaikan vaivatta. Ihmiset osallistuvat myös itse 

palvelun kehittämiseen hoitopaikoille annetun palautteen kautta. Wakiy-palvelun 

liikeidea on kokonaan rakennettu sosiaalisesti vastuulliselle pohjalle, sillä palvelu 

mahdollistaa tavaroiden yhteiskäytön. Yrityksen päätavoitteena onkin ihmisten välisten 

verkostojen rakentaminen. Wodens Groupin perustaja vastasi sosiaalista vastuuta 

koskevaan kysymykseen, että tässä vaiheessa he eivät vielä pysty kunnolla 

toteuttamaan sosiaalista vastuuta. Suunnitelmissa oli kuitenkin pitää huolta 

alihankkijoiden tuotannon kannattavuudesta. Zadaa-mobiilisovelluksessa sosiaalinen 

vastuu toteutuu ihmisten välisten verkostojen rakentamisena ja vapaaehtoisena 

hyväntekeväisyytenä. 

 

Alatutkimuskysymykseen liittyen halusin myös selvittää miten haastateltavat yritykset 

suhtautuvat työntekijöittensä palkkaukseen, sillä työntekijöihin suunnattua sosiaalista 

vastuuta on vaikea suorittaa. Vastauksissa haastateltavat yritykset eivät nähneet palkan 

puuttumisen onglemana, ja se nähtiin paikkana josta on helpointa leikata yrityksen 

kuluja. Digital Fabricin ja Wodens Groupin perustajat mainitsivat, että kukaan heidän 

yrityksensä työntekijöistä ei saa palkkaa. PokDokin perustaja sanoi palkan ja 

sosiaalisen vastuu olevan riippumattomia toisistaan. Hänen mielestään yritys voi olla 

sosiaalisesti vastuullinen vaikka se ei maksaisi palkkaa työntekijöilleen. Voisi siis sanoa, 

että yritykset eivät näe kasvuyritysten työpaikkojen palkattomuutta ongelmana, sillä 

tämän kaltaisissa yrityksissä on muita motivaattoreita kuin palkka. Wodens Groupin 

perustajan mukaan tulokseen sidottu palkkaus voisi olla ratkaisuna tai antaa osuuksia 

yrityksestä. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta kaksi asiaa. Pienikokoisissa suomalaisissa 

kasvuyrityksissä sosiaalinen vastuu kohdistuu enemmän asiakkaisiin kuin yrityksen 

omiin työntekijöihin. Työntekijöiden ansiotulonäkökulmasta sosiaalinen vastuu ei 

toteudu. 
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Tutkimuksen päätutkimuskysymys on seuraava:  

 

“Millainen merkitys yritysvastuulla on pienikokoisissa suomalaisissa kasvuyrityksissä?” 

 

Käsitteenä yritysvastuu oli vain noin puolelle haastateltavista enemmän tuttu käsite. 

Huomaa myös, että Wakiy -kasvuyrityksen perustajalle se oli eniten tuttu ja 

todennäköisesti, juuri siksi se onkin merkittävässä roolissa hänen yrityksessään. Wakiy 

toteuttaa liiketoiminnassaan suorasti sosiaalista vastuuta rakentamalla sidoksia 

työntekijöiden välille ja epäsuorasti ekologista vastuuta vähentämällä uusien tavaroiden 

ostoa. Taloudellinen vastuu on yrityksessä vielä kysymysmerkin alla, sillä projektille ei 

löytynyt rahoittajaa. Wakiyn perustaja totesi haastattelussa, että ihmisten yhdistäminen 

ja muodostaminen yhteisöiksi on hänen yritykselleen tärkeintä. Muiden haastateltavien 

yritysten kohdalla yritysvastuuta on irrallisempi osa liiketoimintaa. Zadaa-

mobiilisovelluksessa ympäristövastuuta edistetään helpottamalla käytettyjen vaatteiden 

myyntiä ja sosiaalinen vastuu rakentuu vapaaehtoisen lahjoituksen muodossa 

hyväntekeväisyysjärjestölle. Wodens Groupin perustajan mukaan eettisesti ja 

ekologisesti tuotetut tuotteet ovat tärkeimpiä elementtejä toiminnassa, joten 

ympäristövastuu on merkittävässä roolissa yrityksessä. Muihin yritysvastuun osa-

alueisiin perustaja ei halunnut ottaa kantaa, sillä ne eivät ole hänen mielestään 

merkitseviä. PokDokin perustaja korosti yritysvastuun sosiaalista faktoria, koska 

liiketoiminta perustuu ihmisten turvallisuuden edistämiseen matkustamisen aikana. 

Yritysvastuuseen yritys ei ole kuitenkaan lähestynyt sen enempää.  

 

Pelkästään jo yritysvastuuseen liittyvästä tietämyksen puutteesta voidaan yleistettävästi 

todeta, että yritysvastuu ei ole kovin tärkeässä roolissa pienten kasvuyritysten 

keskuudessa. Haastatteluista tuleekin ilmi, että pienet suomalaiset kasvuyritykset 

keskittyvät suurimaksi osaksi ydinliiketoimintaan liittyviin toimintoihin. Ainoana 

poikkeuksena tässä toimi Wakiy, jonka uudenlaisessa liiketoimintamallissa vastuullisuus 

on keskiössä. Muiden haastateltavien yritysten kohdalla vastuullisuus toimii 

enemmänkin markkinointikeinona. Haastattelussakin kävi ilmi, että haastateltavat 

hyväksyvät yritysvastuun käytön markkinointikeinona.  
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Yritysvastuun osa-alueet ovat epätasapainossa pienissä suomalaisissa 

kasvuyrityksissä. Yhdessäkään tutkimuksen haastateltavassa yrityksessä kaikki kolme 

vastuullisuuden osa-aluetta ei toteutunut. Tätä pitää kuitenkin arvioida kriittisesti, sillä 

tutkimuksen yritykset ovat alle vuoden ikäisiä. Vastuullisuudella on iso merkitys fyysistä 

tuotetta valmistavalle Wodens Groupille. Tämä on ymmärrettävää sillä se liittyy suoraan 

yrityksen liiketoimintaan ja imagoon, mikä on kriittisen tärkeä omalla brändillä fyysistä 

tuotetta myyvälle yritykselle.  

 

Tutkimus on rajattu suhteellisen pieneksi, sillä kyseessä on kandidaatintyö. Aihetta on 

kuitenkin tutkittu suhteellisen vähän ja sen takia mahdollinen jatkotutkimus onnistuisi 

hyvin. Haastateltavia oli uskoakseni riittävä määrä tämän luonteiselle työlle. Tätä 

tutkimusta voisi laajentaa tutkimalla isompikokoisempia ja vanhempia suomalaisia 

kasvuyrityksiä. Erilaisuutta voitaisiin myös tuoda ottamalla tutkimukseen mukaan 

enemmän fyysisiä tuotteita valmistavia yrityksiä. Nämä kaksi muutosta voisivat tuoda 

monipuolisia näkökulmia tutkimukseen. Uskoisin, että jatkotutkimuksessa voitaisiin 

tutkia esimerkiksi suomalaisten kasvuyritysten todellista taloudellista vaikutusta 

yhteiskuntaan. Aiheen tavoitteena on tutkia, miten vastuullisesti kasvuyritykset 

todellisuudessa toimivat kotimaassaan ja onko niiden kontribuutio talouden kasvuun 

yhtä kova kuin puhutaan.  
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Liitteet 

1. Liite Haastattelukysymykset 

 

Haastattelukysymykset 

1. Mihin yrityksenne liiketoiminta perustuu? 

2. Kuinka tuttu yritysvastuu on käsitteenä? 

3. Ovatko mielestäsi yrityksen kilpailukyky ja yhteiskunnan hyvinvointi riippuvaisia? 

4. Oliko yritysvastuu mielessä jo yrityksen perustamisvaiheessa? 

5. Mitä lähestymistapaa käytätte yritysvastuun kohdalla? (Sidosryhmäteoria, Triple Bottom 

line malli yms.) 

6. Kavuyrityksille ei ole vielä luotu työkalua yritysvastuun suunnitteluun. Onko tämä 

tuottanut vaikeuksia sen implementointiin yrityksessä? 

7. Millainen on yritysvastuun merkitys yrityksellenne nykyhetkellä? Onko se kasvanut vai 

pysynyt samana? 

8. Mitä yritysvastuun osa-aluetta (sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu) näette 

tärkeimmäksi yritystoiminnassanne? 

9. Olettaen sosiaalisen vastuun on vaikeaa pienessä kasvuyrityksessä, koska 

kehittämiseen menee paljon aikaa. Palkkaa on vaikea maksaa koska rahavarat ovat 

rajallisia. Miten mielestänne tällainen tilanne on ratkaistavissa? 

10. Mitä mittareita käyttäisitte yrityksenne vastuullisuuden mittaamiseen? 

11. Saako yritysvastuuta hyödyntää markkinointikeinona? Miksi kyllä/ei? 

12. Millaisena näette yrityksenne 7 vuoden päästä? Mikä pysyy samana/muuttuu 

yrityksessänne? 

 

 

 


