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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sijoittajien sijoituskäyttäytymiseen vai-

kuttavia tekijöitä yritysvastuuraportoinnin näkökulmasta. Tutkimuksen avulla pyrittiin 

selvittämään, miten yritysvastuuraportin julkaiseminen vaikuttaa yhtiön markkina-

arvoon. Lisäksi tutkimuksen avulla pyrittiin saada selvyys siihen, onko yritysvas-

tuuraportin varmentamisella ja GRI-viitekehyksen käyttämisellä vaikutusta yhtiön 

markkina-arvoon. Tutkimuksen apuna käytettiin sekä aikaisempaa teoriaa että em-

piiristä aineistoa.  

Tutkimuksen alkuperäisenä aineistona olivat kaikki syyskuussa 2017 Helsingin 

pörssissä, Nasdaq OMX Helsinki, listautuneina olleet yhtiöt. Tutkimusaineisto koos-

tui yhtiöistä, jotka eivät olleet listautuneet tai fuusioituneet vuoden 2017 aikana ja 

joiden kirjanpitoarvo oli positiivinen. Lopullinen aineisto koostui 122 yhtiöstä, joista 

56 oli julkaissut yritysvastuuraportin liittyen tilinpäätökseensä 2016. Yhtiökohtaiset 

tiedot kerättiin yhtiöiden vuosikertomuksista ja tilinpäätöksistä sekä Helsingin pörs-

sin julkisista tiedoista. Lisäksi aineistoa laajennettiin yritysvastuuraportoinnin tieto-

jen osalta Global Reporting Initiative:n ylläpitämän Sustainability Disclosure -tieto-

kannan tiedoilla. Tutkimushypoteeseja testattiin markkina-arvoa selittävän regres-

siomallin avulla kvantitatiivisin menetelmin.  

Tutkimuksen tulosten perusteella yritysvastuuraportin julkaiseminen vaikuttaa yh-

tiön markkina-arvoon positiivisesti. Lisäksi yhtiön yritysvastuuraportin varmentami-

sella on positiivinen vaikutus yhtiön markkina-arvoon. Tutkimuksen perusteella 

myös GRI-viitekehyksen noudattamisella havaittiin olevan vaikutusta yhtiön mark-

kina-arvoon.  



  

ABSTRACT 

Author:  Anne Sammalisto 

Title: The impact of publishing the sustainability report on inves-
tors’ investment behavior 

Year:  2018 

Faculty:  School of Business and Management 

Master’s programme: Accounting 

Master’s thesis: Lappeenranta University of Technology 
  63 pages, 4 figures, 16 tables and 16 attachments 

Examiners:  Professor Pasi Syrjä 
  Post-Doctoral Researcher Maija Hujala 

Keywords: Sustainability reporting, assurance of sustainability report, 
GRI-framework, quantitative research 

The objective of this research was to find out the factors affecting investors’ invest-

ment behavior in the sustainability reporting point of view. It was intended to figure 

out, how does the publication of sustainability report impact on company’s market 

value. Furthermore, the research aimed to identify, does the assurance of sustain-

ability report and applying the GRI-framework in sustainability reporting have impact 

on company’s market value. The research was based on earlier theory and empirical 

data. 

The master data of the research consisted of all the companies in the Helsinki stock 

exchange, Nasdaq OMX Helsinki, which were listed in September 2017. The re-

search data was formed from the companies that were not listed or merged during 

the year 2017 and which book value was positive. The final research data included 

122 companies, of which 56 companies were published a sustainability report con-

cerning the year-end 2016. The company information was gathered from the com-

panies’ annual reports, financial statements and from the public information of the 

Helsinki stock exchange. The data was then expanded with the information of sus-

tainability reporting, which was gathered from the Sustainability Disclosure database 

provided by Global Reporting Initiative. The research hypotheses were tested with 

a quantitative method, a regression analysis based on market value. 

According to the findings, the disclosure of sustainability report does have a posi-

tive impact to the company’s market value. Also, the assurance of sustainability re-

port does have a positive impact to the company’s market value. According to the 

research the GRI-framework does have likewise a positive impact on the com-

pany’s market value.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Keskustelu yritysvastuun ympärillä on kiihtynyt menneiden vuosikymmenten aikana. 

Mielenkiinnon muutoksen taustalla on ollut pitkälti nyky-yhteiskunnassa vallitseva 

suuntaus paremman elinympäristön takaamiseksi tuleville sukupolville. Sidosryh-

mien vaatimusten ja kiinnostuksen kasvun myötä liike-elämässä ja tutkimuksessa 

yritysvastuu on korostunut. Liike-elämän ja tutkimuksen ohella muutos on vaikutta-

nut myös lainsäädännön sekä ohjeistusten kehittymiseen.  

Sidosryhmänä voidaan nähdä kuka tahansa, johon voidaan vaikuttaa tai joka voi 

vaikuttaa kyseessä olevan yhteisön toimintaan (Freeman, 1994). Yhtiön sidosryh-

miin voivat siten lukeutua muun muassa työntekijät, yhtiön johto, osakkeenomistajat 

ja media, sekä yritysvastuun näkökulmasta tarkasteltuna myös tulevat sukupolvet 

(Gray et al. 2014, s. 85). Sidosryhmät voidaan luokitella kahteen luokkaan, ydinryh-

mään ja reunaryhmään. Reunaryhmään lukeutuvat ne sidosryhmät, jotka ovat irral-

lisia yhtiöstä ollessaan syrjäisempiä, heikompia ja nykyisin välinpitämättömiä. Ydin-

ryhmään kuuluvat ne sidosryhmät, jotka pystyvät vaikuttamaan yhtiön päätöksiin 

valtansa tai oikeutuksensa perusteella. (Epstein, 2008, s. 41) Esimerkiksi yhtiön 

osakkeenomistajat lukeutuvat näin ollen ydinryhmään omistamiensa osakkeiden 

tuoman äänioikeuden kautta. 

Sidosryhmäajattelua voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta. Ensimmäisessä 

sidosryhmäajattelun muodossa organisaation katsotaan olevan velvollinen vastuul-

lisuuteen kaikkia sen sidosryhmiä kohtaan perustuen legitimiteettiteoriaan. Toi-

sessa sidosryhmäajattelun muodossa yhtiö määrittää itse sidosryhmänsä sen pe-

rusteella, keiden se uskoo olevan tarpeen yhtiön etua ajatellen. Mitä tärkeämpi si-

dosryhmänjäsen on yhtiölle, sitä enemmän yhtiön on nähtävä vaivaa suhteen yllä-

pitämisessä. (Gray et al. 2014, s. 85; Epstein, 2008, s. 41) 
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Yhteiskunnassa vallitseva yritysvastuukulttuuri pohjautuu pitkälti legitimiteettiteori-

aan. Teorian mukaan organisaatiot voivat jatkaa olemassa oloaan ainoastaan, jos 

organisaatiota ympäröivä yhteiskunta on sitä mieltä, että organisaatio toimii yhteis-

kunnan oman arvojärjestelmän mukaisesti (Gray et al., 2014, s. 87).  Yhtiöiden voi-

daan katsoa legitimiteettiteorian perusteella vastaavan julkiseen paineeseen ympä-

ristöä koskevien julkaisujen kautta (Schadewitz et al., 2010). Yhtiö, jonka ympäris-

töön kohdistuva legitimiteetti on vaarantunut, saattaa tehdä valheellisia väitteitä si-

toutumisestaan ympäristöönsä sidosryhmäpaineen alla (Clarkson et al, 2008).  

Benjamin et al. (1977) havaitsivat tutkimuksensa yhteydessä sijoittajien kokevan so-

siaalisen ja ympäristöön liittyvän tiedon jossain määrin kiinnostavana ja sen vaikut-

tavan jossain määrin sijoittajien päätöksentekoon. Tulevina vuosikymmeninä kiin-

nostuksen määrä yritysvastuuasioiden äärellä kasvoi, sillä siinä missä Firth (1984) 

teki aiempaa tutkimusta vastaavan havainnon, seuraavan vuosikymmenen aikana 

havaittiin, että yksityiset sijoittajat vaativat yrityksiä raportoimaan yritysvastuuasiois-

taan (Epstein et al., 1994). Mielenkiinto yritysvastuuasioissa kohdistui tuolloin erityi-

sesti ympäristötoimintaan ja etiikkaan (Epstein et al., 1994). 

Yhteiskunnan mielenkiinto yritysvastuuta kohtaan on viimeisen kymmenen vuoden 

aikana kasvattanut yritysvastuuraporttien julkaisumääriä (Siew, 2015). Hyvin infor-

moitujen sidosryhmien on myös havaittu muodostavan epätodennäköisemmin ne-

gatiivisia näkökulmia yhtiön yritystoiminnasta, mikä helpottaa yhtiön imagon hallin-

taa ja toiminnan legitimiteetin ylläpitoa (Amran et al., 2014). Sidosryhmävuorovaiku-

tuksen merkityksen voidaan katsoa kasvaneen informaatiovaatimusten seurauk-

sena. Tähän on pyritty vastaamaan kehittelemällä erilaista raportointivälineistöä ja 

-viitekehyksiä.  

Ympäristö-, sosiaali- ja hallintoraportoinnin (ESG-raportointi) ja yritysvastuurapor-

toinnin käsitteitä käytetään usein rinnakkain (Deloitte Global, 2017). Sijoittajien toi-

minnan osalta on havaittu, että he arvostavat ESG-mittareiden käyttöä ja ovat val-
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miimpia sijoittamaan yhtiöön, kun kyseiset mittarit on linkitetty osaksi yhtiön strate-

giaa. Myös yritysvastuuraportin varmentamisen on havaittu lisäävän sijoittajien in-

vestointihaluja. (Cheng et al., 2015) 

Suomessa Kirjanpitolautakunta (2006) on yleisohjeessaan ympäristöasioiden kir-

jaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä ottanut kantaa ympäristö-

asioiden käsittelyyn suomalaisten yhtiöiden tilinpäätöksissä. Valtion kokonaan 

omistamilta yhtiöiltä ja valtioenemmistöisiltä yhtiöiltä edellytetään puolestaan erilli-

sen yritysvastuuraportin laatiminen tai sen sisällyttäminen selkeästi erotettavana 

osanaan vuosikertomukseen (Valtioneuvosto, 2011). Kirjanpitolautakunnan yleisoh-

jeen suositusten lisäksi suuret yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt ovat vel-

vollisia sisällyttämään toimintakertomukseensa selvityksen myös muista kuin talou-

dellisista tiedoista tilikaudesta 2017 alkaen (KPL 3a:1 §). 

Tulevaisuuden tutkimustyön osalta on tuotu esille muun muassa sidosryhmäajatte-

lun linkittäminen osaksi yritysvastuuraportointia. Lisäksi, tarkasteltaessa sijoittajia 

omana sidosryhmänään, vain muutama empiirinen tutkimus käsittelee yritysvas-

tuuraportoinnin vaikutusta yhtiön arvon määritykseen. (Hahn et al., 2013) Suoma-

laisia yhtiöitä on tutkittu yritysvastuuraportoinnin ja yhtiön markkina-arvon osalta 

vain muutamissa tutkimuksissa (Fifka et al., 2012; Schadewitz et al., 2010). Tutki-

muksissa on tehty sekä vertailua eri maiden yritysvastuuraportoinnin välillä että pel-

kästään suomalaisten listayhtiöiden kontekstissa. Tutkimuksissa ei ole kuitenkaan 

otettu huomioon vastuuraportoinnin varmennuksen vaikutusta yhtiön markkina-ar-

voon. Lisäksi tutkimukset on toteutettu yritysvastuuraportoinnin ollessa vielä suh-

teellisen tuore käsite suomalaisessa liike-elämässä.  

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelmat ja tutkimuksen rajaus 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sijoittajien sijoituskäyttäytymiseen vaikuttavia 

tekijöitä yritysvastuuraportoinnin näkökulmasta. Kysymyksen muotoon aseteltuna 

tutkimusongelma on: ”Miten yritysvastuuraportin julkaiseminen vaikuttaa yhtiön 
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markkina-arvoon Suomessa?” Yhtiön markkina-arvo linkittyy vahvasti osakkeen-

omistajien sijoituskäyttäytymiseen, sillä osakkeiden myynti- ja ostotapahtumat muo-

dostavat yhtiön markkina-arvon (Gray et al., 2014, s. 193). Markkina-arvoa voidaan 

tarkastella Ohlsonin (1995) mallin avulla.  

Yritysvastuuraportin varmentamisen on todettu lisäävän yhtiön toiminnan uskotta-

vuutta ja luotettavuutta (Simnett et al., 2009). Yritysvastuuraportin varmentamisen 

osalta useat tutkimukset (Freedman et al., 2004; Cheng et al., 2015) ovat havain-

neet varmentamisen vaikuttavan yhtiön antamaan kuvaan sidosryhmilleen. Lisäksi 

GRI-viitekehyksen käytön hallitseva osuus markkinoilla ja mielenkiinnon kasvu in-

tegroituja yritysvastuuraportteja kohtaan on herättänyt tutkijoiden mielenkiintoa yri-

tysvastuuraportoinnin tutkimuksen osalta (Leszczynska, 2012; De Villiers et al., 

2014; Baboukardos et al., 2016). Päätutkimuskysymykseen pyritään saamaan laa-

jempaa ymmärrystä seuraavien alatutkimuskysymysten avulla: 

• Kuinka yritysvastuuraportin varmentaminen vaikuttaa yhtiön markkina-ar-

voon?  

• Miten GRI-viitekehyksen käyttö yritysvastuuraportoinnissa vaikuttaa yhtiön 

markkina-arvoon? 

Tutkimuksen pääasiallisena tarkastelun kohteena ovat Helsingin pörssissä (Nasdaq 

OMX Helsinki) listatut yhtiöt, joiden osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. 

Rajaus kohdistetaan suomalaisiin listayhtiöihin niiden tietojen julkisuuden sekä yri-

tysvastuusta raportoinnin todennäköisyyden perusteella. Tarkastelun ulkopuolelle 

jätetään ne yhtiöt, jotka ovat listautuneet Helsingin pörssiin vuoden 2017 aikana 

sekä ne suomalaiset yhtiöt, jotka ovat First North -listalla. Keskittymisellä suomalai-

siin listayhtiöihin varmistetaan myös sijoittajien saaman tiedon läpinäkyvyys ja tasa-

puolisuus sekä pienennetään mahdollista saatavissa olevan informaation epäsym-

metriaa sijoittajien ja yhtiön johdon välillä (World Federation of Exchanges, 2017). 
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1.3 Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 

Tämä tutkimus on toteutettu käyttäen kvantitatiivista eli tilastollista tutkimusmene-

telmää. Tutkimus pohjautuu Ohlosin (1995) malliin. Mallissa yhtiön markkina-arvoa 

pyritään selittämään yhtiön kirjanpitoarvon sekä ennen satunnaisia eriä olevan voi-

ton avulla yhdessä ei-taloudellisen tiedon kanssa. Tutkimuksen yhteydessä ei-ta-

loudellisena tietona on ollut yritysvastuuraportti. Lisäksi ennen satunnaisia eriä ole-

van voiton tilalla on käytetty tulosta ennen veroja suomalaisten yhtiöiden käyttämän 

tuloslaskelmarakenteen takia. Tutkimuksessa käytetty malli on toteutettu pienim-

män neliösumman menetelmällä, jossa järjestelmä määrittelee kerrointen arvot si-

ten, että virhetermien neliösumma jäisi mahdollisimman pieneksi (Mellin, 2006).  

Teoriaosuus koostuu pitkälti tieteellisistä julkaisuista. Kyseisissä julkaisuissa on 

keskitytty erityisesti yritysvastuuraportoinnin erityiskysymyksiin, osakkeenomista-

jien intresseihin sekä markkina-arvon määrittämiseen. Näiden tieteellisten tutkimus-

ten avulla on myöhemmin määritelty tutkimushypoteesit, joita testataan tutkimuksen 

empiirisessä osiossa. 

Empiirinen tutkimusaineisto koostuu Helsingin pörssissä (Nasdaq OMX Helsinki) 

syyskuussa 2017 listalla olevien yhtiöiden vuoden 2016 vuosikertomuksista, tilin-

päätöstiedoista sekä yritysvastuuraporteista. Lisäksi yhtiökohtaisia tietoja on laajen-

nettu Global Reporting Initiativen Sustainability Disclosure -tietokannasta saadulla 

informaatiolla. Tutkimus kohdistuu yhteensä 126 listayhtiöön. Valitsemalla kohde-

joukoksi kaikki Helsingin pörssin päälistalle (Nasdaq OMX Helsinki) listatut yhtiöt 

varmistetaan kyseisessä yhteydessä kattavin otosjoukko tutkimuksen tarkastelun 

kohteeksi. Aineistoa analysoidaan SAS Enterprise Guide 6.1 -ohjelman avulla. 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus on jaettu selkeyden vuoksi kahteen eri osioon, teoreettiseen viitekehyk-

seen sekä empiiriseen tutkimukseen. Teoriaosassa käsitellään tutkimusaiheeseen 
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kohdistuvaa teoriaa sekä aiheeseen pohjautuvaa aikaisempaa tutkimusta. Teo-

riaosan päätteeksi määritellään tutkimushypoteesit.  

Empiirisessä osiossa tarkennetaan käytettävää tutkimusmenetelmää. Lisäksi em-

piirisessä osiossa kuvaillaan käytettävää aineistoa, testataan tutkimukselle aiem-

massa teoriaosiossa asetettuja hypoteeseja regressiomallien avulla ja analysoidaan 

käytettyjen mallien pohjalta saatuja tuloksia.  

Tutkimus päätetään yhteenvetoon keskeisimmistä tutkimustuloksista. Samassa yh-

teydessä tarkastellaan tutkimustulosten tuomaa lisäarvoa ja niiden yleistettävyyttä 

sekä tutkimukseen kohdistuvia rajoituksia. Kappaleen päätteeksi käsitellään mah-

dollisia jatkotutkimusaiheita. 

1.5 Keskeiset käsitteet 

Yritysvastuu 

Yritysvastuun, yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen termejä saatetaan käyt-

tää tarkoittaen samaa asiaa. Yritysvastuusta eriytetään usein kolme eri osa-aluetta 

(taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu), jotka noudattavat 

kestävän kehityksen määritelmiä (Yhdistyneet Kansakunnat 1987; Harmaala et al. 

2012, s. 18). Tässä tutkimuksessa käytetään termiä yritysvastuu, sillä yritysvastuun 

käsitettä on pyritty luomaan yksityiskohtaisemmaksi liiketoimintaympäristössä 

(Siew, 2015), johon tämä tutkimus kohdistuu.  

International Institute for Sustainable Development (1992) kuvaa yritysvastuun ole-

van liiketoimintastrategioiden ja toimenpiteiden omaksumista, vastaten yrityksen ja 

sidosryhmien tarpeisiin. Samalla yritysvastuun avulla suojellaan, säilytetään ja pa-

rannetaan inhimillisiä- ja luonnon voimavaroja, joita tarvitaan tulevaisuudessa.  Tut-

kimuksessa käytettyä yritysvastuun määritelmää laajennetaan International Institute 

for Sustainable Developmentin (1992) antamasta määritelmästä ottaen huomioon 
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Harmaala et al. (2012, s. 16) yritysvastuukäsitteeseen kohdistuva vapaaehtoisuus 

sekä sidosryhmävuorovaikutus.  

Yritysvastuuraportointi 

Yritysvastuuraportointi on osa toimia, joilla yhtiö pyrkii hallitsemaan ja ylläpitämään 

sidosryhmiensä välisiä suhteita (Gray et al. 2014, s. 85). Yhtiön ulkoisilla sidosryh-

millä, kuten sijoittajilla on oltava päätöstensä tueksi tarpeellinen määrä ymmärrettä-

vää, luotettavaa, oleellista ja laadukasta tietoa. (Epstein, 2008, s. 224) Yritysvastuu-

raportti toimii ei-taloudellisen tiedon informointivälineenä yhtiöltä sen sidosryhmille. 

Yritysvastuuraportti pitää sisällään tietoa yrityksen vastuullisuuteen liittyvistä toi-

mista sekä yhtiön suorittamien toimenpiteiden vaikutuksista liiketoimintaan. Yritys-

vastuuraportti voidaan julkaista erillisenä raporttina, integroituna osana vuosikerto-

musta tai vuosikertomuksen yhteydessä integroimattomana osana.  

Yritysvastuuraportin varmentaminen 

Yritysvastuuraportin varmentamisen suorittaa raportin antajasta riippumaton taho, 

useimmiten jokin tilintarkastusyhteisöistä (KPMG International, 2011). Kansainväli-

sen varmennustoimeksiantojen viitekehyksen mukaan varmennustoimeksiannossa 

tilintarkastaja esittää johtopäätöksen, jonka tarkoituksena on lisätä sidosryhmien 

luottamusta lopputulokseen. Lopputulos muodostetaan mittaamalla kohde tiettyjä 

kriteerejä käyttäen tai arvioimalla se määriteltyjen kriteerien perusteella (Suomen 

Tilintarkastajat, 2016). 

Global Reporting Initiative 

Global Reporting Initiative on yritysvastuun viitekehys, joka tunnetaan yleisesti myös 

lyhenteellä GRI. GRI-viitekehys noudattaa kymmentä periaatetta, jotka luokitellaan 

sisällön ja laadun määrittämiseen perustuen kahteen luokkaan. GRI-viitekehys ja-

kautuu 36 yritysvastuuraportointistandardiin, jotka edustavat kaikille yhteisiä stan-

dardeja sekä aihealuespesifejä standardeja (Globan Sustainability Standards 
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Board, 2016). Noudattaessaan GRI-viitekehystä yhteisö määrittää omat taloudelli-

set-, ympäristö- ja sosiaaliset vaikutuksensa sekä julkaisee ne käyttäen kansainvä-

lisesti hyväksyttyä viitekehystä (Globan Sustainability Standards Board, 2016). GRI-

viitekehyksen on todettu olevan maailman suosituin yritysvastuuraportoinnin yhtey-

dessä noudatettu viitekehys (KPMG International, 2015). 
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2 YRITYSVASTUU VAIKUTTAJANA 

2.1 Yritysvastuu 

Kestävän kehityksen (sustainable development), yhteiskuntavastuun (corporate so-

cial responsibility) ja yritysvastuun (corporate responsibility) termien merkitykset 

ovat lähentyneet toisiaan merkittävästi. Yleisimmin käytössä olevana määrittelynä 

kestävästä kehityksestä todetaan, että sen kehittämisen on vastattava nykyisen su-

kupolven tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia 

tarpeitaan (Yhdistyneet Kansakunnat, 1987; Siew, 2015).  

Yhteiskuntavastuun katsotaan olevan yrityksen ja julkisen vallan välisen suhteen ja 

työnjaon määritelmä (Harmaala et al. 2012, s. 14). Euroopan komissio (2011) luon-

nehti aiemmin yhteiskuntavastuun olevan konsepti, jossa yhtiöt vapaaehtoisesti si-

sällyttävät sosiaaliset- ja ympäristöasiat osaksi liiketaloudellisia toimiaan yhteis-

työssä sidosryhmiensä kanssa, mutta pyrki myöhemmin yksinkertaistamaan käsi-

tettä. Käsitteen yksinkertaisemisen seurauksena Euroopan komission (2011) mää-

ritelmä yhteiskuntavastuusta on yritysten vastuu yhteiskuntavaikutuksistaan.  

Yhteiskuntavastuun käsite vaihtelee hyvin paljon eri konteksteissa, mikä on vaikut-

tanut siihen, että käsitettä on pyritty luomaan yksityiskohtaisemmaksi myös liiketoi-

mintaympäristössä (Siew, 2015). Harmaala et al. (2012, s. 16) korostavat sidosryh-

mäajattelua, mutta myös vapaaehtoisuutta, määritellessään yritysvastuun käsitettä. 

Heidän käsitteensä mukaan yritysvastuulla tarkoitetaan erilaisia vapaaehtoisia toi-

menpiteitä, joissa yritys toteuttaa sidosryhmien odotusten perusteella yhteiskunta-

vastuutaan (Harmaala et al. 2012, s. 16).  

Tutkimuksessa käytetään termiä yritysvastuu. Yritysvastuun määritelmä pohjautuu 

edellä mainitusti usein yhteiskuntavastuun ja sitä kautta kestävän kehityksen mää-

ritelmiin, ottaen kuitenkin huomioon myös vapaaehtoisuuden sekä yrityksen ja sen 

sidosryhmien välisen vuorovaikutuksen. Lukuisista vastuullisuuden määritelmistä 

huolimatta yleinen mielipide on, että yritysvastuun tulisi olla mitattavissa (Özdemir 
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et al., 2011), sillä se, miten yhtiö toteuttaa yritysvastuuta toimii myös ulkoisille sidos-

ryhmille tärkeänä indikaattorina (Epstein, 2008, s. 223). Yritysvastuu jaetaan usein 

kestävän kehityksen määritelmiä noudattaen taloudelliseen-, sosiaaliseen- ja ympä-

ristövastuuseen kuvion 1 mukaisesti (Yhdistyneet Kansakunnat 1987; Harmaala et 

al. 2012, s. 18). 

 

Kuvio 1. Yritysvastuun määrittely (UNIDO, 2017, mukaeltu) 

Taloudellinen vastuu sisältää ajatuksen siitä, että yrityksen tulee olla toimintakykyi-

nen pitkällä aikavälillä (Harmaala et al. 2012, s. 18). Näin ollen voidaan tulkita yri-

tystoiminnan kannattavuuden toimivan edellytyksenä sille, että yhtiö pystyy tuotta-

maan hyvinvointia sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle. Sosiaalinen vastuu kohdistuu 

sidosryhmiin, ensisijaisesti henkilöstöön, mutta sen voidaan katsoa kohdistuvan 

myös yhteiskuntaan yritysten toimiessa työllistämisen edistäjinä (Harmaala et al. 
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2012, s. 20). Ympäristövastuuseen kiteytyy yhtiön pyrkimys ympäristön kannalta 

parhaaseen mahdolliseen toimintamalliin (Harmaala et al. 2012, s. 22). Yritysvas-

tuuseen linkittyviä toimintatapoja määritellään siis esimerkiksi hallintoperiaatteissa, 

koulutuspolitiikassa, yritysten ohjauskeinoissa ja tuotantoprosessien kehittämisessä 

(Harmaala et al. 2012, s. 20-22). Yhtiöiden on siis integroitava toimintaansa erittäin 

laaja-alaisesti yritysvastuuperiaatteita, noudattaessaan sidosryhmät huomioon otta-

vaa yritysvastuuta. Yhtiön tarjoaman tiedon yritysvastuuasioista suoriutumisesta on 

havaittu olevan erittäin tärkeää esimerkiksi sijoittajille (Cho et al., 2012). 

Yhtiön toiminnan tarkoitus on kirjattu Suomessa osakeyhtiölakiin. Osakeyhtiölain 

mukaan osakeyhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tuottaa osakkeenomistajille 

voittoa (OYL 1:5 §). Puhtaasti voittoa tavoittelevan sijoittajan näkökulmasta katsot-

tuna yritysvastuuasioihin sijoittamisen voidaan katsoa olevan kyseenalaista (Gray 

et al., 2014, s. 192), sillä yhtiön sijoittaessaan varojaan vastuulliseen toimintaan, 

osakkeenomistajan voitto pienenee. Yritysvastuuseen kohdistuvien toimenpiteiden 

voidaan kuitenkin katsoa muodostavan kestävää arvoa tulevaisuuteen (McWilliams 

et al., 2011). Esimerkiksi integroitaessa ei-taloudelliset yritysvastuumittarit taloudel-

lisen raportoinnin kanssa, yhtiö mahdollistaa strategisen päätöksenteon parantami-

sen ja samalla parantaa mahdollisuuksiaan luoda pitkäaikaista jaettua sidosryhmä-

arvoa (Ballou et al. 2012; Cheng et al., 2015). Yritysvastuun kehittämisen on kat-

sottu lisäksi liittyvän strategiaan vastuullisesta kasvusta, joka kasvattaa osakkeen-

omistajien etua jokaisella yhtiön kehitysasteella (Leszczynska, 2012). 

2.2 Yritysvastuuraportointi 

Sidosryhmien vaatimus merkittävämpään avoimuuteen erityisesti ympäristö- ja yh-

teiskuntallisten kysymyksen osalta on johtanut siihen, että yritysvastuuraportoinnin 

määrä on noussut maailmanlaajuisesti (Siew, 2015). Yritysten vastaukset sidosryh-

miensä vaatimuksiin vaihtelevat kuitenkin laajasti (Epstein, 2008, s. 223). Yritysvas-

tuuraportoinnin voidaan tästä huolimatta katsoa olevan osa niitä toimia, joilla yhtiö 

pyrkii hallitsemaan ja ylläpitämään sidosryhmiensä välisiä suhteita samalla saavut-

taen sidosryhmiensä tuen ja hyväksynnän (Gray et al. 2014, s. 85). Raportoinnin 
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määrän nousu kulkee yhdessä sidosryhmien vaatimusten kanssa luotettavampaan 

ja uskottavampaan tietoon yhtiön johdolta (Epstein, 2008, s. 224). Yritysvas-

tuuraportointi toimii erittäin tärkeänä kommunikointivälineenä yhtiön ja sen sidosryh-

mien välillä (Junior et al., 2014). 

Yhtiön johdolla, kuten myös ulkoisilla sidosryhmillä, on oltava tarpeellinen tieto pa-

rempien päätösten tueksi. Tiedon on oltava laadukasta, luotettavaa, oleellista ja ym-

märrettävää. (Epstein, 2008, s. 224) Niskala et al. (2015) määrittelevät yritysvas-

tuuraportoinnin luotettavuuteen vaikuttavan systemaattisuuden otettaessa huomi-

oon sidosryhmäintressit, olennaisten yritysvastuunäkökohtien määrittelemisen, 

käyttäjien käsityksen yritysvastuuraportoinnin ymmärrettävyydestä ja rehellisyy-

destä, yritysvastuuraportin antaman kuvan täydellisyyden ja selkeyden sekä ylei-

sesti hyväksyttyjen raportointiperiaatteiden noudattamisen. Yleisesti hyväksyttyjen 

raportointiperiaatteiden noudattamisella koetaan olevan merkitystä erityisesti rapor-

tin vertailukelpoisuuden kannalta (Niskala et al., 2015). Yritysvastuuraportointi on 

kuitenkin kehittyessään aiheuttanut sidosryhmille haasteita, sillä yritysvastuurapor-

toinnissa käytettävät työkalut poikkeavat toisistaan käyttäessään eri kriteereitä ja 

metodologiaa (Siew, 2015). 

Yritysvastuuraportti voidaan esittää omana erillisenä raporttinaan tai osana vuosi-

kertomusta. Esitettäessä yritysvastuutiedot osana vuosikertomusta, esitystapa voi 

vaihdella integroidun ja integroimattoman raportoinnin välillä. Integroimaton raportti 

muodostuu yritysvastuutiedoista, jotka esitetään samassa raportissa taloudellisen 

tiedon kanssa (De Villiers et al., 2014). Tästä esimerkkinä on vuosikertomus, jota 

on täydennetty yritysvastuutiedoilla, mutta ei-taloudellisia ja taloudellisia tietoja ei 

ole kuitenkaan linkitetty toisiinsa. Integroidussa raportissa ei-taloudelliset tiedot ja 

taloudelliset tiedot esitetään yhtenä kokonaisuutena – integroituina toisiinsa. Lain-

säätäjät ovat alkanet suosia ja joissain tapauksissa jopa vaatia maansa listayhtiöitä 

julkaisemaan yritysvastuuraporttinsa integroituna taloudellisen informaation koko-

naisuuteen, kuten vuosikertomukseen (Baboukardos et al., 2016). Suomessa mer-

kittävä osa yritysvastuuraportin laativista yhtiöistä julkaisee vuosikertomuksesta eril-

lisen yritysvastuuraportin (HE 208/2016).  
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Integroidun raportin avulla pyritään vastaamaan ongelmaan, joka on muodostunut 

yritysvastuuraporttien monimutkaistuttua (De Villiers et al, 2014). Myös IFRS Foun-

dation (2017) on tunnistanut mahdollisuuden, että sijoittajien kasvava kiinnostus yri-

tysvastuuasioissa osoittaa kyseisten asioiden vaikuttavan kasvavissa määrin tule-

vaisuuden tuotto-odotuksiin sekä yritysten arvon määrittämiseen.  Cho et al. (2012) 

korostavat, että mikäli vaikuttajat haluavat laajentaa yritysvastuutiedon saatavuutta, 

vaatien oikea-aikaisempaa ja integroitua raportointia, sekä positiivinen että negatii-

vinen yritysvastuutieto ja standardoidun yritysvastuuformaatin määrääminen saat-

tavat tuoda lisäarvoa. Freedman et al. (2004) havainto tukee Cho et al. (2012) ha-

vaintoa, sillä heidän tutkimuksensa mukaan markkinoiden negatiivista suhtautu-

mista huonoihin ympäristövaikutuksiin voidaan lieventää laajemman raportoinnin 

avulla. 

2.3 Yritysvastuuraportoinnin työkalut 

Viimeisimpien vuosikymmenten aikana yhteisöt ovat ymmärtäneet ympäristövaiku-

tustensa mittaamisen ja hallitsemisen (Siew, 2015). Asiaan on vaikuttanut monta eri 

asiaa, muun muassa sidosryhmäluottamuksen kasvattaminen sekä sidosryhmien 

vaatimukset muun kuin taloudellisen tiedon raportoimiseen (Gray et al., 2014, s. 

161; Siew, 2015). Yhtiöiden on todettu muuttuneen hyvin sitoutuneiksi yritysvas-

tuuraporttien julkaisussa, mihin avuksi useat kansainväliset toimijat ovat kehittäneet 

viitekehyksiään ja standardejaan (Reverte, 2016). Yritysvastuuraportoinnin standar-

disoinnin tavoitteena on ollut lisätä luotettavuutta ja vertailtavuutta standardeja nou-

dattavien raporttijulkaisujen välillä (De Villiers et al., 2014). Raportointityökalujen ta-

voitteena on mahdollistaa edistymisen osoittaminen sekä selventää johdonmukai-

suutta toiminnan, tulosten ja tavoitteiden välillä (Siew, 2015).  

Yritysvastuun raportointityökalut voidaan jakaa kolmeen luokkaan: viitekehyksiin, 

standardeihin sekä luokitteluihin ja indekseihin (Siew, 2015). Tästä esimerkkinä 

ovat Global Reporting Initiativen viitekehys sekä Institute of Social and Ethical Ac-

countAbilityn kehittämät standardit. Lisäksi useiden organisaatioiden, muun muassa 

Sustainability Accounting Standards Board ja Climate Disclosure Standards Boards, 
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on todettu kehittävän standardejaan sekä viitekehyksiään vastatakseen sijoittajien 

tarpeisiin (IFRS Foundation, 2017). Myös International Integrated Reporting Council 

on julkaissut viitekehyksen integroidun raportoinnin osalta (International Integrated 

Reporting Council, 2013).   

KPMG Internationalin tutkimus (2015) osoittaa, että GRI-viitekehys on maailman-

laajuisesti kaikista suosituin vapaaehtoisesti noudatettava viitekehys yritysvas-

tuuraportoinnissa. Maailman suurimmista yhtiöistä 74 % noudatti GRI-viitekehystä 

vuonna 2015 eli vuoden 2014 raportointitietojen osalta (KPMG International, 2015). 

Vuoden 2016 GRI-viitekehyksen ja muiden viitekehysten käytön jakaumaa kuva-

taan kuviossa 2. 

 

Kuvio 2. GRI-viitekehyksen käyttö Suomessa ja maailmalla  
              (KPMG International, 2017, mukaeltu; PricewaterhouseCoopers, 2017,  
              mukaeltu) 

Tilinpäätökseen 2016 kohdistuvan yritysvastuuraportoinnin osalta 49 maan 100 

suurimman yritysvastuuraportin julkaisseen yhtiön osalta (”N100”) 63 % olivat käyt-

täneet GRI-viitekehystä raportointinsa tukena. Maailman suurinten 250 yhtiön 

(”G250”) osalta yritysvastuuraportin julkaisseiden joukossa GRI-viitekehystä oli käy-

tetty 75 %:sti. Yritysvastuuasioista raportoineiden suomalaisten yhtiöiden on ha-

vaittu käyttävän GRI-viitekehystä lähes 60 %:sti.  
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2.3.1 Global Reporting Initiative (GRI) 

GRI-viitekehys noudattaa kymmentä periaatetta, jotka jaetaan kahteen luokkaan, 

sisällön ja laadun määrittämiseen. Raportointiperiaatteita sisällön määrittämiseen 

ovat sidosryhmien osallistaminen, kestävän kehityksen yhteys, olennaisuus ja täy-

dellisyys. Laadun määrittämisen raportointiperiaatteisiin lukeutuvat tarkkuus, tasa-

paino, selkeys, vertailukelpoisuus, luotettavuus ja oikea-aikaisuus. (Global Sustai-

nability Standards Board, 2016) 

Raportin sisällön määrittämisperiaatteiden mukaan raportoivan yhtiön on määritel-

tävä sen sidosryhmät sekä selitettävä raportissaan, miten yhtiö on vastannut sidos-

ryhmien kohtuullisiin oletuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Lisäksi raportissa on tuo-

tava esille raportoivan yhtiön toimintaa laajemmassa yhteydessä kestävään kehi-

tykseen, kuten toimet paikallisesti, alueellisesti tai maailmanlaajuisesti. Raportin on 

edustettava raportoivan yhtiön merkittäviä taloudellisia-, sosiaalisia- ja ympäristö-

vaikutuksia tai tuotava esille ne asiat, jotka käytännössä vaikuttavat yhtiön sidosryh-

mien tekemään arviointiin ja päätöksentekoon. Raporttiin on sisällytettävä olennai-

set aiheet sekä niiden rajaukset, siten että ne osoittavat riittävästi taloudellisia-, so-

siaalisia- ja ympäristövaikutuksia ja mahdollistavat yhtiön sidosryhmille arvioinnin 

tekemisen raportoivan yhtiön suorituksesta raportointiajanjaksolta. (Global Sustai-

nability Standards Board, 2016). 

Raportin laatuperiaatteet huomioitaessa raportoidun tiedon on oltava riittävän tark-

kaa ja yksityiskohtaista, jotta sidosryhmät voivat arvioida raportoivan yhtiön suori-

tusta. Raportoidun tiedon on lisäksi heijastettava sekä positiivisia että negatiivia nä-

kökulmia raportoivan yhtiön suorituksesta, mahdollistaakseen sidosryhmilleen laa-

jemman kokonaissuorituksen arvioinnin. Saatavilla oleva tieto on muodostettava si-

ten, että yhtiön sidosryhmät voivat ymmärtää ja päästä siihen käsiksi käyttäen ky-

seistä tietoa. Lisäksi raportoitu tieto on valikoitava, koottava ja raportoitava johdon-

mukaisesti. Tämä johtaa siihen, että raportoidun tiedon on oltava esitettynä niin, että 

sidosryhmien on mahdollista analysoida yhtiön suorituksessa tapahtuneet muutok-

set sekä verrata raportoitua tietoa toisiin yhtiöihin. Raportoivan yhtiön on kerättävä, 
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tallennettava, analysoitava ja raportoitava tieto siten, että sitä voidaan tutkia. Myös 

taustaprosessien on oltava sellaiset, että tiedon laadusta ja olennaisuudesta voi-

daan varmistua. Raportointi tulee myös toteuttaa säännöllisessä aikataulussa niin, 

että tieto on sidosryhmien saatavilla hyvissä ajoin, jotta sidosryhmän on mahdollista 

tehdä perusteltuja päätöksiä. (Global Sustainability Standards Board, 2016). 

Schadewitz et al. (2010) huomauttavat GRI-viitekehyksen kehityksen olevan mer-

kittävä askel sille, että yhtiöt voivat aiempaa systemaattisemmin mitata yritysvas-

tuutaan sekä raportoida yritysvastuuasioista sidosryhmilleen. GRI-viitekehyksen 

kattavuuden ei ole todettu kuitenkaan olevan täysin ongelmaton. Fonseca et al. 

(2014) esittävät kritiikkiä nykyistä GRI-viitekehystä kohtaan ja ehdottavat muun mu-

assa kokemansa GRI-viitekehyksen heikon nykyisen maantieteellisen laajuuden ti-

lalle vaatimusta implementoida yritysvastuuasiat paikalliselta tasolta aina maail-

manlaajuiselle tasolle yritysvastuuraporteissa. De Villiers et al. (2014) nostavat 

esille viitekehyksen monimutkaisuuden ja viitekehyksen puitteissa laadittujen ra-

porttien pituuden. Tiedon yltäkylläisyys saattaa aiheuttaa sen, ettei kaikista vannou-

tunein vastuuraportin lukija löydä tarvitsemaansa tietoa päätöksentekonsa tueksi 

(De Villiers et al., 2014). 

2.3.2 Muut viitekehykset ja standardit 

Institute of Social and Ethical AccountAbilityn AA1000-standardit perustuvat ajatuk-

sille, että yritysvastuuta toteuttaessaan yhtiö toimii muodostaen strategiansa poh-

jautuen kattavaan ja tasapainoiseen ymmärrykseen yritysvastuun olennaisista sei-

koista ja sidosryhmiä koskevista asioista; yhtiö muodostaa tavoitteet ja mittarit, joi-

den perusteella strategiaa ja toiminnan tulosta voidaan johtaa ja arvioida; sekä yhtiö 

julkaisee uskottavaa informaatiota strategiastaan, tavoitteistaan, mittareistaan ja 

suorituksestaan sidosryhmilleen (AccountAbility, 2008a). Lisäksi standardia ohjaa 

kolme periaatetta: sidosryhmien osallistaminen (inclusivity), olennaisten asioiden 

määrittely (materiality) ja sidosryhmien odotuksiin vastaaminen (responsiveness) 

(AccountAbility, 2008a; Niskala et al., 2015).  
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Sustainability Accounting Standards Board:in standardit on puolestaan luotu tunnis-

tamaan vastuullisuuden teemoja toimialoittain ja antamaan ohjausta yhtiön johdolle, 

joka on päävastuussa siitä, mitä tietoa sijoittajille annetaan. Standardit pyrkivät tuo-

maan esille standardoitua, päätöksenteon mahdollistavaa, asiaankuuluvaa, vertai-

lukelpoisen ja täydellistä tietoa. (Sustainability Accounting Standards Board, 2017)  

Climate Disclosure Standards Boards:in viitekehyksen tavoitteena on muun muassa 

arvon lisääminen organisaatioiden olemassa oleviin sidosryhmäjulkaisuihin samalla 

minimoiden raportointitaakkaa ja yksinkertaistaen raportointiprosessia. Pääpaino 

viitekehyksessä on kuitenkin sijoittajanäkökulmassa, sillä viitekehyksen avulla pyri-

tään auttamaan yhtiöitä tarjoamaan selkeää, ytimekästä ja johdonmukaista tietoa 

sijoittajille heidän päätöksentekonsa tueksi. (Climate Disclosure Standards Boards, 

2017)  

Tarkasteltaessa International Integrated Reporting Council:in viitekehystä, viiteke-

hyksessä priorisoidaan integroidun raportin tuomaa informaatiota ja siten pyritään 

kehittämään taloudellisen informaation käytettävyyttä erityisesti sijoittajan näkökul-

masta. Integroidun raportin todetaan osoittavan ytimekkäästi, sitä kuinka ulkoisen 

ympäristön näkökulmasta yhtiön strategia, hallinto, suoriutuminen ja tulevaisuuden-

näkymät johtavat yhtiön arvon muodostumiseen lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä ai-

kavälillä. (International Integrated Reporting Council, 2013)  

2.4 Yritysvastuuraportin varmentaminen 

Sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien vaatimukset yritysvastuuraporttien läpinäkyvyy-

delle ja uskottavuudelle ovat vaikuttaneet yritysvastuuraporttien ulkoisen varmen-

nuksen kehittymiseen (Junior et al., 2014). Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna yritys-

vastuuraportin ulkoinen varmentaminen on ollut useita vuosia nouseva kehitys-

suunta. KPMG Internationalin (2015) julkaiseman tutkimuksen mukaan maailman 

suurimmista yhtiöistä 63 % varmentaa julkaisemansa yritysvastuutiedot ulkopuoli-

sella varmentajalla. Vuonna 2017 varmennusten määrä oli noussut 67 %:iin (KPMG 

International, 2017). Ulkoisen varmentamisen kasvu on kehittynyt erityisesti niiden 
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yhtiöiden keskuudessa, jotka julkaisevat yritysvastuutiedot osana vuosikertomus-

taan (KPMG International, 2015). Kuviossa 3 on esitetty 49 maan 100 suurimman 

yhtiön (”N100”), maailman 250 suurimman yhtiön (”G250”) sekä suomalaisten yri-

tysvastuusta raportoivien yhtiöiden osalta yritysvastuuraporttien varmentamisen 

esiintymislaajuus. 

 

Kuvio 3. Yritysvastuuraportin varmentaminen Suomessa ja maailmalla  
              (KPMG International, 2017, mukaeltu; PricewaterhouseCoopers, 2017;  
              mukaeltu) 

PricewaterhouseCoopersin (2017) julkaisema tutkimus osoittaa, että vuosina 2010-

2016 yritysvastuuraporttien varmentamisen lukumäärä suomalaisissa suuryrityk-

sissä on kasvanut merkittävästi. Vuonna 2016 varmennettuja raportteja oli 39. Vas-

taava luku vuodelta 2010 oli 28 kappaletta. Yritysvastuuraportoinnin varmentaminen 

on ottanut merkittävän askeleen erityisesti vuoden 2009 vuoden jälkeen, sillä kysei-

senä vuonna varmennuksia tehtiin ainoastaan 17 kappaletta (PricewaterhouseCoo-

pers, 2017). 

Epstein et al. (1994) totesivat jo yli kaksikymmentä vuotta sitten, että suuri vähem-

mistö toivoisi yritysten sisällyttävän yritysvastuuseen liittyvää informaatiota osaksi 

vuosikertomustaan. Yritysvastuuraportissa annetun tiedon tulee olla pätevää, katta-
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vaa, luotettavaa ja vertailukelpoista, jotta sijoittajat pystyisivät varmentumaan pää-

töksentekonsa oikeellisuudesta (Leszczynska, 2012). Varmennukselle onkin koettu 

olevan tarvetta erityisesti sen takia, että sijoittajat pystyisivät varmentumaan siitä, 

ettei raporttien sanoma ole vain propagandaa ja yhtiön päätöksenteon heijastumista 

yhteiskuntaan pystyttäisiin tarkastelemaan aiempaa laajemmin (Epstein et al., 

1994). Yritysvastuuraportin varmentamisen avulla pyritään lisäämään raportin käyt-

täjien luottamusta yritysvastuuraportin sisältämän tiedon luotettavuuteen (Owen, 

2008, s. 168). 

Jotta sidosryhmien luottamus yhtiötä kohtaan kasvaisi, pitää yhtiön pystyä osoitta-

maan, että sen yritysvastuuta osoittavat mittarit ovat erottamattomia ja todellisuu-

dessa osoittavat yhtiön todellisia pyrkimyksiä ja saavutuksia (Epstein 2008, s. 224). 

Varmennuksen näkökulmasta katsottuna yritysvastuuraportin luotettavuuteen vai-

kuttavina tekijöinä nähdään yritysvastuuraportin ulkoinen varmennus sekä varmen-

nukseen liittyvien periaatteiden yleinen tuntemus. Luotettavuuden arviointiin vaikut-

tavat erityisesti, onko riippumaton taho tehnyt varmennuksen sekä varmennuksen 

laajuus, sisältö ja varmennusprosessin uskottavuus sidosryhmänäkökulmasta. (Nis-

kalan et al., 2015) 

Yritysvastuuraportin varmentamisen hyödyllisyydestä on käyty tutkimuskirjallisuu-

dessa laajaa keskustelua. Osa tutkijoista on todennut yritysvastuuraportoinnin var-

mentamisen olevan yleistä niiden yhtiöiden keskuudessa, jotka haluavat lisätä ra-

porttiensa luotettavuutta ja parantaa mainettaan (Simnett et al., 2009). Lisäksi yri-

tysvastuuraportin varmennuksen on havaittu lisäävän sijoittajien mielenkiintoa in-

vestoimista kohtaan (Cheng et al., 2015). Toisaalta yritysvastuuraportoinnin var-

mentamista on myös kritisoitu siitä, että varmennukseen kohdistuu monitulkintai-

suutta ja vaihtelua (Owen, 2007, s. 177). Yhtiön johdon päättäessä yritysvas-

tuuraportin varmentamisesta, on yritysvastuuraportin varmennuksen todettu toimi-

van myös lähinnä yhtiön sisäisenä kontrollitoimenpiteenä (Gray et al. 2014, s. 277; 

Bepari et al., 2016).  
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Koska vastuuraportoinnin varmentamista ohjaa useampi vapaaehtoinen viitekehys, 

varmennuksia tarjoavat yhtiöt kohtaavat varmennustoimeksiannoissaan haasteita 

erityisesti sen takia, ettei selkeää ja yksiselitteistä standardia varmennuksen anta-

miselle ole (Gray et al., 2014, s. 273). Tunnetuimpia varmennusstandardeja ovat 

International Audit Assurance Standards Boardin kansainvälinen varmennustoimek-

siantostandardi ISAE 3000 sekä Institute of Social and Ethical AccountAbilityn 

AA1000AS-varmennusstandardi (Junior et al., 2014). ISAE 3000 -standardissa pai-

notetaan aineiston oikeellisuutta minimoimalla samalla varmentajan vastuuta, kun 

puolestaan AccountAbilityn standardit pohjautuvat osakkeenomistajan vastuulli-

suusnäkökulmaan (Gray et al. 2014, s. 273). 

Yritysvastuuraportin varmennuksen suositellut elementit voidaan koota taulukossa 

1 esitettyyn muotoon (Owen, 2007, s. 171).  ISAE 3000 -standardin mukaisesti laa-

dituissa varmennuslausunnoissa jätetään ottamatta kantaa ainoastaan varmentajan 

riippumattomuuden vakuutuksen osalta. ISAE 3000 -standardi kuitenkin edellyttää, 

että varmennuslausunnon otsikosta käy selvästi ilmi raportin olevan riippumaton 

varmennuslausunto. AA1000AS-standardin lähestymistapa yritysvastuuraportoin-

nin varmentamiseen on sidosryhmälähtöisempi kuin ISAE 3000 -standardissa. Var-

mentajan on tuotava esimerkiksi esille täydentävät kommenttinsa yhteisön yritys-

vastuusta. Näitä voivat olla esimerkiksi kehitysehdotukset yhteisön yritysvastuun ra-

portointiin ja prosessin kehitys edelliseen raporttiin verrattuna. Poiketessaan huo-

mattavasti toisistaan, sekä ISAE 3000 -standardi että AA1000AS-standardi vastaa-

vat tästä huolimatta pääkohdiltaan Global Reporting Initiative:n esittämiä vähim-

mäisvaatimuksia yritysvastuuraportoinnin varmennuslausunnosta. (Niskala et al., 

2015) 
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Taulukko 1.  Yritysvastuuraportin varmennuslausunnon vaatimukset  
 (Owen, 2007, s. 171; Niskala et al., 2015) 

Suositeltu elementti ISAE 3000 AA1000AS 

Otsikko x   

Vastaanottaja x   

Toimeksiannon laajuus ja kohde x x 

Raportoijan ja varmentajan velvollisuuksien ra-
jaaminen 

x   

Varmentajan riippumattomuuden vakuutus   x 

Kriteerit todisteiden arviointiin ja johtopäätöksen 
tekoon 

x   

Käytetyt varmennusstandardit x x 

Selkeä johtopäätös/mielipide x x 

Lausuma mahdollisesta varauksesta tai ehdosta x   

Varmennusraportin päiväys x   

Yritysvastuuraportin varmentajien osalta ei ole kyetty luomaan hyväksyttyä pätevöi-

tymisjärjestelmää, sillä yritysvastuuraportoinnin käytännöt eivät ole kehittyneet tar-

peelliselle tasolle. AA1000 -varmennusstandardin mukaan varmentajana toimivan 

organisaation tulee kuitenkin olla riippumaton sekä varmentajina toimivien henkilöi-

den ja varmentajana toimivan organisaation riittävän päteviä (AccountAbility, 

2008b).  Henkilökohtaisen pätevyyden osalta otetaan huomioon ammatillinen päte-

vyys, kokemus yritysvastuuraportoinnin varmentamisesta sekä varmentajana toimi-

van henkilön asiantuntemus. Organisaatiolta edellytetään riittävää näkemystä, laa-

tuvaatimusten noudattamista, riittäviä vastuuvakuutuksia, riittävää infrastruktuuria 

varmennuksen toteuttamiseen ja dokumenttien luottamukselliseen säilyttämiseen 

sekä juridisten vastuiden ymmärtämistä ja hyväksymistä. (Niskala et al., 2015) 

KPMG Internationalin (2011) mukaan 70 % maailman suurimpien 250 yrityksen yri-

tysvastuuraporteista varmentaa jokin Big 4 -yhtiöistä. Tilintarkastusyhteisöjen toi-

mintaa sääntelee ISA-standardit, joihin lukeutuu myös varmennustoimeksiantoihin 

kohdistuva ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardi. Gray et al. (2014, s. 275) 

korostavat, että Big 4 -yhtiöiden, eli neljän suuren tilintarkastusyhteisön, johtaessa 
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varmennustoimeksiantomarkkinoita, ei ole yllättävää, että ISAE 3000 -varmennus-

toimeksiantostandardin mukaisia varmennuslausuntoja havaitaan yritysvas-

tuuraporttien varmentamista tutkittaessa eniten. 

Kirjanpitolain muutoksen myötä hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu ylettyy tulevai-

suudessa myös muuhun kuin taloudellisista tiedoista annettuun selvitykseen, selvi-

tyksen tullessa pakollisesi suurille yleisen edun kannalta merkittäville yhteisöille. 

Koska selvitys on osa tilinpäätöstä, toimitusjohtaja ja hallitus ovat velvollisia var-

mentamaan annetun informaation allekirjoituksillaan. Tietojen oikeellisuuden var-

mistamiseksi ulkoinen varmennus saattaa PricewaterhouseCoopers Oy:n (2017) 

mukaan kasvaa hallituksen jäsenten vaatiessa varmennusta muussa kuin taloudel-

lisista tiedoista annetussa selvityksessä ilmoitettujen tietojen osalta. 

2.5 Ei-taloudellisen informaation vaikutus yhtiön markkina-arvoon 

Pörssi on organisoitu markkinapaikka, jossa yhtiöiden osakkeet ovat listattuna ja 

kaupankäynnin kohteena. Listautuminen tapahtuu ensisijaisille markkinoille, jossa 

osasta yhtiön osakkeista tehdään julkinen sijoituskohde. Sijoittajat voivat yhtiön lis-

tautumisen jälkeen myydä ja ostaa listatun yhtiön osakkeita niin kutsutuilla jälki-

markkinoilla. (World Federation of Exchanges, 2017) 

Karim et al. (2016) huomauttivat, että rahoitusmarkkinoiden ollessa tehokkaita, ta-

loudellisen informaation julkaisun tulisi vaikuttaa tilapäisesti markkinoilla. Tämä puo-

lestaan aiheuttaa markkinahintojen muutoksen. Osakkeen arvon laskun voidaan siis 

katsoa indikoivan markkinoille ja yhtiölle, etteivät osakkeenomistajat hyväksy yhtiön 

tekemää tointa, päätöstä tai mahdollista tekemättä jättämistä jonkin aiheen osalta 

(Gray et al., 2014, s. 193).  

Tutkimusten perusteella on havaittu, että ei-taloudelliset mittarit voivat olla sijoitta-

jille yhtä informatiivisia kuin taloudelliset mittarit (Hughes, 2000) ja sijoittajien käyt-

tävän päätöksenteossa apunaan ei-taloudellista informaatiota (Clarkson et al., 
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2004). Ei-taloudellisen tiedon raportoinnin vaikutuksen on todettu myös olevan kon-

tekstisidonnaista esimerkiksi maan tai toimialan kesken (Devalle et al., 2010; De 

Klerk et al., 2015). Lisäksi on havaittu, että varmennusta tiedon luotettavuudesta 

kaivataan enemmän silloin, kun tiedon oikeellisuuteen kohdistuu suurempi huoli 

(Coram et al., 2009). 

Yritysvastuutietojen on havaittu olevan yhteydessä yhtiön taloudelliseen suorituk-

seen ja sijoittajien suhtautuvan tietoon positiivisesti (Karim et al., 2016; Berthelot et 

al., 2012).  Yritysvastuuraportin on myös todettu tuovan sijoittajille merkittävää lisä-

tietoa päätöksentekoon taloudellisen tiedon lisäksi (De Klerk et al., 2015). Toisaalta, 

joidenkin tutkimusten perusteella on löytynyt viitteitä, että sijoittajat arvostavat vas-

tuullisuutta, mutta vain tilapäisesti (Cheung, 2011).  

Hassel et al. (2005) tutkivat ympäristötehokkuuden vaikutusta yhtiön markkina-ar-

voon 71 ruotsalaisen pörssilistatun yhtiön keskuudessa aikavälillä 1998-2000. Tut-

kimus perustui Ohlsonin (1995) malliin. Hassel et al. (2005) totesivat, että ympäris-

tövaikutukset huomioon ottamisella on negatiivinen vaikutus yhtiön markkina-ar-

voon. Murray et al. (2006) tutkivat puolestaan ympäristö- ja yhteiskuntatietojen sekä 

taloudellisen tuloksen välistä yhteyttä Iso-Britannian suurimpien yhtiöiden joukossa 

kymmenen vuoden aikana. He eivät löytäneet tutkimuksensa perusteella yhteyttä 

yritysvastuutietojen ja yhtiön tuottavuuden välillä. Osa aikaisemmista, vuosituhan-

nen alun, tutkimuksista on osoittanut näin ollen, että yhtiön toimiessa vastuullisesti, 

toiminnalla on negatiivinen vaikutus yhtiön markkina-arvoon tai ei vaikutusta lain-

kaan. 

Berthelot et al. (2012) perustivat tutkimuksensa Toronton pörssin listattuihin yhtiöi-

hin. Heidän tutkimuksensa tavoitteena oli selvittää, miten sijoittajat suhtautuvat yri-

tysvastuuraporttien julkaisemiseen kanadalaisten listayhtiöiden osalta. Tutkimuk-

sessa käytetty malli osoitti, että sijoittajat arvostavat yritysvastuuraportin julkaise-

mista. Schadewitz et al. (2010) suuntasivat tutkimuksensa suomalaisiin GRI-viite-

kehystä noudattaviin listayhtiöihin vuosina 2002-2005. Tutkijat havaitsivat, että GRI-
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viitekehyksen käyttöä voidaan pitää merkittävänä selittävänä tekijänä yhtiön mark-

kina-arvon osalta. Hassel et al. (2005) ja Murray et al. (2006) poiketen, Berthelot et 

al. (2012) ja Schadewitz et al. (2010) havaitsivat yritysvastuuraportin julkaisemisen 

vaikuttavan merkittävästi yhtiön markkina-arvoon. 

De Klerk et al. (2015) totesivat tutkiessaan suuria yhtiöitä Iso-Britanniassa, että kor-

keatasoisemmat yritysvastuujulkaisut ovat yhteydessä korkeampiin osakehintoihin. 

Tutkimuksessa selvitettiin yritysvastuuraportoinnin ja osakkeiden arvon välistä yh-

teyttä sadassa suurimmassa yhtiössä. Lourenco et al. (2012) puolestaan havaitsivat 

pohjoisamerikkalaisessa ympäristössä sijoittajien rankaisevan suuria tuottavia yhti-

öitä, joiden yritysvastuusta suoriutuminen havaitaan muita heikommaksi.  

2.6 Tutkimushypoteesit 

Seuraavaksi asetetaan tutkimuksen kannalta olennaiset hypoteesit aiempaan teo-

riakehykseen pohjautuen.  

Yritysvastuuraportin on todettu vaikuttavan suoraan yhtiön imagoon, sen ulkopuoli-

seen arvoon ja markkina-arvoon (Massound et al., 2011). Sijoittajat voivat olettaa, 

että yhtiö julkaisee itselleen suosiollisen informaation, jottei se joudu sijoittajien ran-

kaisemaksi (Berthelot et al, 2012). Kuten edellä todettiin, aikaisempi tutkimus on 

osoittanut yritysvastuuraportin julkaisemisen vaikuttavan joissain tapauksissa nega-

tiivisesti yhtiön markkina-arvoon (Hassel et al., 2005). Lisäksi tuoreempi tutkimus 

on osoittanut, että yritysvastuuraportin julkaiseminen vaikuttaa yhtiön markkina-ar-

voon positiivisesti (Berthelot et al., 2012; Schadewitz et al., 2010). Schadewitz et al. 

(2010) totesivat lisäksi, että yritysvastuutiedot ja taloudelliset tiedot selittävät mark-

kinatekijöitä paremmin kuin pelkkä keskittyminen taloudelliseen informaatioon. Otet-

taessa huomioon ei-taloudellisen tiedon kontekstisidonnaisuus ja Suomessa lis-

tayhtiöiden osalta aiemmin toteutettu tutkimus (Schadewitz et al., 2010) päädytään 

asettamaan tutkimushypoteesi yritysvastuuraportin julkaisemisen osalta seuraa-

vasti: 
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H1: Yritysvastuuraportin julkaiseminen vaikuttaa positiivisesti yhtiön 

markkina-arvoon. 

Yritysvastuuraportoinnin varmentamiseen kohdistuva mielenkiinto on kasvanut tut-

kijoiden, varmennusten laatijoiden sekä sijoittajien keskuudessa (Cohen et al., 

2011). Tutkimus yritysvastuuraportoinnin varmentamisen vaikutuksesta sijoittajien 

päätöksentekoon on kuitenkin rajoittunutta (Cheng et al. 2015). Ei-taloudellista tie-

toa kuvaavien mittareiden on todettu vaikuttavan merkittävästi arvioihin markkina-

hinnoista (Coram et al., 2009). Lisäksi on havaittu, että positiivisella ei-taloudellisella 

tiedolla on suurin vaikutus markkinahinta-arvioihin, kun se on myös ollut vapaaeh-

toisesti varmennettu (Coram et al., 2009). Suomessa lainsäädäntö ei edellytä va-

paaehtoisen yritysvastuuraportin varmentamista. Yritysvastuuraportin vapaaehtoi-

suuden ja aiemman tutkimuksen perusteella tutkimushypoteesi on seuraava: 

H2: Yritysvastuuraportin varmentaminen vaikuttaa positiivisesti yhtiön 

markkina-arvoon. 

GRI-viitekehyksen käytön vaikutusta yhtiön markkina-arvoon on tutkittu muutamissa 

yhteyksissä. De Klerk et al. (2015) totesivat GRI-viitekehyksen vaikuttavan positiivi-

sesti yhtiön osakekurssiin. Myös Schadewitz et al. (2010) totesivat GRI-viitekehyk-

sen käyttämisen osana yritysvastuuraportointia toimivan merkittävänä selittävänä 

tekijänä yhtiön markkina-arvolle. Molemmissa edellä mainituissa tutkimuksissa käy-

tetyn GRI-viitekehyksen mukaista raportointitasoa käytettiin kuvaamaan yritysvas-

tuuraportoinnin laatua. Edellä mainittujen tutkimustulosten tukemana päädytään 

asettamaan GRI-viitekehyksen noudattamiselle yritysvastuuraportoinnissa seu-

raava tutkimushypoteesi: 

H3: Yritysvastuuraportin laatiminen GRI-viitekehystä noudattaen vaikut-

taa positiivisesti yhtiön markkina-arvoon. 

Myöhemmin kappaleessa 3.5 Hypoteesien testaaminen, asetettuja tutkimushypo-

teeseja testataan ja pyritään vastaamaan tutkimukselle asetettuun tutkimusongel-

maan: ”Miten yritysvastuuraportin julkaiseminen vaikuttaa yhtiön markkina-arvoon 
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Suomessa?”. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan yritysvastuuraportin varmentami-

sen sekä GRI-viitekehyksen käytön vaikutusta sijoittajien sijoituskäyttäytymiseen. 
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3 EMPIIRINEN TUTKIMUS 

3.1 Empiirinen aineisto 

Tutkimuksen alkuperäinen aineisto koostui kaikista Helsingin pörssissä (Nasdaq 

OMX Helsinki) listatuista yhtiöistä, joiden osakkeet olivat vapaan kaupankäynnin 

kohteena päivämäärällä 15.9.2017. Tullakseen valituksi osaksi tutkimusaineistoa 

yhtiön tuli olla listattuna ennen 1.1.2017 eikä se saanut olla myöskään muodostunut 

1.1.2017 jälkeen. Tutkimusaineiston muodostamista havainnollistaa taulukko 2. 

Taulukko 2. Tutkimusaineiston muodostaminen 

Nasdaq OMX Helsinki n 

Listatut yhtiöt per 15.9.2017 129 

Listautuneet 1.1.2017 jälkeen 2 

Muodostuneet 1.1.2017 jälkeen 1 

Tutkimusaineisto yhteensä 126 

Alkuperäisestä aineistosta suljettiin tutkimusaineiston ulkopuolelle ne yhtiöt, jotka 

eivät olleet listautuneet ennen 1.1.2017. Koska tutkimuksessa pyrittiin minimoimaan 

taloudellisen informaation vaikutus ja tuomaan esille yritysvastuuraportoinnin tuoma 

mahdollinen lisäarvo yrityksen markkina-arvoon, aineistosta jätettiin tutkimusaineis-

ton ulkopuolelle lisäksi yksi yhtiö, joka oli muodostunut kahden aiemmin listatun yh-

tiön fuusiona 1.1.2017 jälkeen. Liitteessä 1 esitetään tutkimuksessa käytetyt yhtiöt. 

Liitteessä 2 esitetään ne yhtiöt, jotka jätettiin tutkimusaineiston ulkopuolelle.  

Tutkimusta varten tarvittavat tiedot kerättiin tutkimusaineistoon valikoituneiden yhti-

öiden osalta yhtiöiden 2016 vuosikertomuksista, tilinpäätöstiedoista ja yritysvas-

tuuraporteista. Lisäksi yhtiökohtaisia tietoja laajennettiin Global Reporting Initiativen 

Sustainability Disclosure -tietokannasta saadulla informaatiolla tulkintavirheiden 

välttämiseksi. Sustainability Disclosure -tietokanta on Global Reporting Initiativen 
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omistama ja hallinnoima tietokanta, jossa oleva aineisto on kerätty yhteistyökump-

paneiden kanssa yhteistyössä (Global Reporting Initiative, 2017). 

Tutkimusta varten taulukoitiin muun muassa tiedot yritysvastuuraportin julkaisemi-

sesta, yritysvastuuraportin esittämisestä erillisenä julkaisuna, yritysvastuutietojen 

integroimisesta osaksi vuosikertomusta sekä tiedot mahdollisesta yritysvas-

tuuraportin varmentamisesta ja GRI-viitekehyksen käyttämisestä yritysvastuurapor-

tin laatimisen yhteydessä. 

Yhtiöiden osakekurssien tiedot poimittiin Nasdaq OMX Helsinki -kotisivuilta. Vertai-

lutieto poimittiin aineiston osalta kolme kuukautta yhtiön tilikauden päättymisestä. 

Tarkastelussa otettiin huomioon myös yhtiöt, joilla oli poikkeavat tilikaudet. Yhtiön 

markkina-arvo laskettiin kertomalla osakekurssi ulkona olleiden osakkeiden luku-

määrällä. Useamman osakelajin yhtiöiden osalta laskettiin ensin markkina-arvot 

osakelajeittain. Saadut osakelajikohtaiset markkina-arvot laskettiin yhteen yhtiön 

kokonaismarkkina-arvon saamiseksi. 

Tutkimusaineisto pyrittiin keräämään siten, että tutkimusaineistoa voidaan tutkia 

Ohlsonin (1995) mallin perusteella. Yhtiöiden osalta kerättiin mallin tietojen lisäksi 

perustietoja, joita voidaan hyödyntää kuvailtaessa tutkimusaineistoa sekä laajenta-

essa malleja jatkotutkimuskysymyksiä varten. 

3.2 Muuttujat 

Tutkimuksessa selittävänä muuttujana käytetään yhtiön markkina-arvoa. Tiedot 

muuttujan osalta noudettiin jokaisen yhtiön osalta Nasdaq OMX Helsingin kurssihis-

toriasta. Esimerkiksi yhtiöille, joiden tilikausi oli päättynyt 31.12.2016 annettiin mark-

kina-arvo 31.3.2017 osakekohtaisen markkina-arvon perusteella. Osakekohtainen 

markkina-arvo kerrottiin yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Tutkimuk-

sessa käytetyssä regressiomalleissa MV-muuttujalla kuvataan yhtiön markkina-ar-

voa (market value) kolme kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. 
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Ohlsonin (1995) mallissa markkina-arvoa pyritään selittämään yhtiökohtaista kirjan-

pitoarvoa ja tulosta hyödyntäen. Tutkimuksessa käytetään kyseisten muuttujien li-

säksi kolmea selittävää muuttujaa, joilla otetaan kantaa ei-taloudellisen tiedon vai-

kutuksesta yhtiön markkina-arvoon. Seuraavaksi esitellään regressioanalyysimal-

leissa käytetyt muuttujat yritysvastuuraportoinnin vaikutusta testaavien mallien sekä 

yritysvastuuraportoinnin varmentamisen ja GRI-viitekehyksen käytön vaikutusta 

testaavien mallien osalta. 

BV kuvaa yhtiön kirjanpitoarvoa (book value) tilinpäätöshetkellä 31.12.2016 (otok-

sesta 123 yhtiötä), 31.10.2016 (otoksesta 2 yhtiötä) tai 31.1.2017 (otoksesta 1 yhtiö) 

riippuen yhtiön tilikauden päättymisajankohdasta.  

EBT-muuttujalla kuvataan yhtiön tilikauden tulosta ennen veroja (earnings before 

tax) tilinpäätöshetkellä 31.12.2016 (otoksesta 123 yhtiötä), 31.10.2016 (otoksesta 2 

yhtiötä) tai 31.1.2017 (otoksesta 1 yhtiö) riippuen yhtiön tilikauden päättymisajan-

kohdasta.  

NEG-muuttuja on dikotominen muuttuja, joka saa arvon 1, jos yhtiön tulos ennen 

veroja on negatiivinen. Kun yhtiön tulos ennen veroja on positiivinen, muuttujan ar-

voksi annetaan nolla. NEG-muuttujalla kerrotaan edellä mainittu EBT-muuttuja. Jat-

kossa muuttujasta käytetään muotoa NEGEBT. 

YVRAP on dikotominen muuttuja, joka saa arvon 1, mikäli yhtiö on julkaissut yritys-

vastuuraportin. Mikäli yritysvastuuraporttia ei ole julkaistu, muuttuja saa arvon 0. 

Muuttujan avulla pyritään tutkimaan yritysvastuuraportin julkaisun vaikutusta yhtiön 

markkina-arvoon. 

VARM on dikotominen muuttuja, joka saa arvon 1, mikäli ulkopuolinen taho on var-

mentanut yhtiön yritysvastuuraportin. Jos yritysvastuuraporttia ei ole varmennettu, 

muuttuja saa arvon 0. Muuttujan avulla pyritään tutkimaan yritysvastuuraportin var-

mentamisen vaikutusta yhtiön markkina-arvoon. 
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GRI on myös dikotominen muuttuja, joka saa arvon 1, jos yhtiön on laatinut yritys-

vastuuraporttinsa noudattaen GRI-viitekehystä. Muuttuja saa arvon 0, mikäli yritys-

vastuuraportin laadinnassa on noudatettu jotain muuta viitekehystä kuin GRI-viite-

kehystä. Muuttujan avulla pyritään tutkimaan GRI-viitekehyksen käytön vaikutusta 

yhtiön markkina-arvoon. 

3.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa käytetyt muuttujat ovat osittain jatkuvia muuttujia ja osaksi dikotomi-

sia muuttujia eli dummy-muuttujia. Dikotominen muuttuja voi saada kahta eri arvoa, 

jotka on koodattu yhdeksi ja nollaksi (KvantiMOTV, 2009a). Muuttujan saadessa 

arvon 1 se lukeutuu kyseiseen ryhmään. Dikotomisten muuttujien avulla sekä muut-

tujien välisten korrelaatioiden vertailuun että regressioanalyysiin voidaan sisällyttää 

luokitteluasteikollisia muuttujia (KvantiMOTV, 2009a). 

Tässä tutkimuksessa käytetään Pearsonin korrelaatiokerrointa, joka on yleisin käy-

tetty korrelaatiota kuvaava tunnusluku (KvantiMOTV, 2009b).  Pearsonin korrelaa-

tiokertoimen avulla voidaan ilmaista kahden intevalli- tai suhdeasteikollisen muuttu-

jan välistä riippuvuutta (Metsämuuronen, 2011, s. 369).  

Tässä tutkimuksessa käytetty regressioanalyysimalli perustuu Ohlsonin (1995) mal-

liin, jossa yhtiön markkina-arvoa pyritään selittämään yhtiön kirjanpitoarvon sekä 

ennen satunnaisia eriä olevan voiton avulla yhdessä ei-taloudellisen tiedon kanssa. 

Tässä tapauksessa ei-taloudellisena tietona käytetään mallin alkuperäisessä muo-

dossa yritysvastuuraporttia ja ennen satunnaisia eriä olevan voiton tilalla tulosta en-

nen veroja suomalaisten yhtiöiden käyttämän tuloslaskelmarakenteen takia.  

Berthelot et al. (2012) muunnoksessa Ohlsonin (1995) mallista on otettu huomioon 

mahdollisuus siitä, ettei yritysvastuuraporttia ole julkaistu tilinpäätöshetkellä. Tämän 

seurauksena Berthelot et al. (2012) tutkimuksessa on käytetty yhtiön markkina-ar-

voa neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Suomessa listayhtiöt jul-
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kaisevat osavuosikatsauksensa nopealla aikataululla kvartaalin päätyttyä. Tutki-

muksen osalta haluttiin pienentää mahdollisuutta taloudellisen informaation vaiku-

tuksesta tutkimustulokseen. Näin ollen tutkimuksessa päädyttiin tarkastelemaan 

markkina-arvoa kolmen kuukauden kuluttua tilinpäätöksestä, ennen ensimmäistä 

osavuosikatsausta. Lähestymistapa todettiin mahdolliseksi myös siitä syystä, että 

suomalaiset listayhtiöt julkaisevat yritysvastuuraporttinsa suurelta osin jo osana 

vuosikertomustaan. Lisäksi erilliset yritysvastuuraportit julkaistaan merkittäviltä osin 

samaan aikaan vuosikertomuksen ja corporate governance -selvityksen kanssa. 

Ohlsonin (1995) mallia on käytetty julkaisemisensa jälkeen useissa ei-taloudellisen 

tiedon merkitystä yhtiön markkina-arvoon tarkastelevissa tutkimuksissa (Clarkson 

et al., 2004; Hughes, 2000; Devalle et al., 2010; Schadewitz et al., 2010; De Klerk 

et al., 2015). Malli tarjoaa hyödyllisen lähestymistavan siihen, miten markkina-arvo 

liittyy kirjanpidollisiin arvoihin ja muuhun ei-taloudelliseen informaatioon (Ohlson, 

1995). 

Tutkimuksessa yritysvastuuraportoinnin vaikutusta markkina-arvoon selvitetään 

seuraavan mallin avulla (Berthelot et al., 2012): 

MV = α0 + α1BV + α2EBT + α3EBT * NEG + α4YVRAP + ε, 

jossa  MV markkina-arvo 
 BV kirjanpitoarvo 
 EBT tulos ennen veroja 
 NEG saa arvon 1, jos yhtiön tulos ennen veroja on negatiivinen 
 YVRAP saa arvon 1, jos yhtiö on julkaissut yritysvastuuraportin 
 ε virhetermi. 

Mallia on painotettu markkina-arvon neliön käänteisluvulla (Berthelot et al., 2012). 

Tutkimuksessa tarkastellaan myös yritysvastuuraportin varmentamisen ja yritysvas-

tuuraportoinnissa käytetyn GRI-viitekehyksen vaikutuksia yhtiön markkina-arvoon. 

Kyseisten muuttujien osalta tutkimus kohdistetaan kokonaisaineiston osajoukkoon. 

Osajoukkoon lukeutuvat tässä tapauksessa ne yhtiöt, jotka ovat julkaisseet yritys-

vastuuraportin. Alkuperäisestä yhtälössä ei-taloudellista tietoa osoittanut YVRAP-

muuttuja korvataan yhtälössä osajoukon osalta muuttujilla VARM ja GRI. 
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3.4 Aineiston kuvailu 

Suomalaiset listayhtiöt jakautuvat yhteensä kymmeneen eri toimialaluokkaan. 

Osassa toimialoista yhtiöitä on kuitenkin ainoastaan yhdestä viiteen kappaletta, jo-

ten aineistoa päädyttiin yhdistelemään tiettyjen toimialojen osalta. Alkuperäiset toi-

mialat sekä uudet yhdistellyt toimialat esitetään taulukossa 3. 

Taulukko 3. Aineiston toimialaluokittelun uudelleenjaottelu 

Alkuperäinen toimiala n Yhdistelty toimiala n 

Perusteollisuus 10 Perusteollisuus 10 

Öljy ja kaasu 1 

Teollisuustuotteet ja -palvelut 47 Teollisuustuotteet ja -palvelut 45 

Yleishyödylliset palvelut 1 

Kulutustavarat 14 

Kulutustavarat ja -palvelut 31 Terveydenhuolto 5 

Kulutuspalvelut 12 

Rahoitus 17 Rahoitus 17 

Teknologia 18 
Teknologia ja tietoliikennepalvelut 21 

Tietoliikennepalvelut 3 

Yhteensä 126   126 

Taulukossa 4 kuvataan tutkimuksessa käytettyjen toimialojen jakautumista listayh-

tiöiden osalta markkina-arvon perusteella noudatettavaan kokojakoon. Yhtiöt jaettiin 

kolmeen eri luokkaan – pieniin, keskisuuriin ja suuriin yhtiöihin. Pieniin listayhtiöihin 

lukeutuivat ne yhtiöt, joiden markkina-arvo on alle 150 miljoonaa euroa. Keskisuu-

rilla listayhtiöillä markkina-arvo on yli 150 miljoonaa euroa, mutta alle miljardin eu-

ron. Suurten listayhtiöiden osalta yhtiön markkina-arvo ylittää miljardin euron rajan.  
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Taulukko 4. Aineisto muodostettujen toimialojen ja kokoluokkien perusteella 

 Pieni Keski Suuri Yht. %-osuus 

Perusteollisuus 4 0 6 10 8 % 

Teollisuustuotteet ja -palvelut 20 18 9 47 37 % 

Kulutustavarat ja -palvelut 11 15 5 31 25 % 

Rahoitus 5 8 4 17 13 % 

Teknologia ja tietoliikennepalvelut 12 4 5 21 17 % 

Yhteensä 52 45 29 126   

%-osuus 41 % 36 % 23 %     

Merkittävä osa, 41 %, aineistosta lukeutui markkina-arvonsa perusteella pieniin yh-

tiöihin. Keskisuuria yhtiöitä oli puolestaan 45 ja suuria 26 kappaletta. Toimialaluokit-

telussa ”teollisuustuotteet ja -palvelut” -toimialaan sijoittui 37 % aineistoon lukeutu-

vista yhtiöistä. Toiseksi suurimman luokan muodosti ”kulutustavarat ja -palvelut” -

toimiala. 

Muuttujien tunnuslukuja kokonaisaineiston osalta esitetään taulukossa 5. Käytettyi-

hin tunnuslukuihin lukeutuvat minimi, maksimi, keskihajonta sekä keskiarvo. Muut-

tujien osalta tarkastellaan myöhemmin Ohlsonin (1995) mallissa hyödynnettäviä 

markkina-arvoa, kirjanpitoarvoa ja tulosta ennen veroja sekä yhtiön kokoa kuvaavia 

muuttujia henkilöstön keskimääräisen lukumäärän, liikevaihdon ja taseen loppu-

summan osalta. 

Taulukko 5. Muuttujien tunnuslukuja kokonaisaineiston osalta 

 Muuttuja Minimi Maksimi Keskihajonta Keskiarvo 

Kaikki Markkina-arvo 0.05 43 415.48 5 820.21 2 174.43 

(n=126) Kirjanpitoarvo -532.00 20 094.00 2 726.26 916.98 

 Tulos -1 369.00 1 871.00 302.40 80.67 

 Henkilöstö 0.00 102 687.00 11 113.36 4 614.63 

 Liikevaihto 0.00 23 614.00 2 942.84 1 263.31 

 Tase 4.00 238 775.00 21 891.02 3 894.93 

"Tulos" on tulos ennen veroja.  
"Henkilöstö" kuvaa henkilöstön keskimääräistä lukumäärää. 
Luvut on ilmoitettu miljoonina euroina lukuun ottamatta henkilöstön lukumäärää. 
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Tarkasteltaessa tutkimusaineistoa kokonaisuutena, nähdään yhtiöiden markkina-

arvojen vaihtelevan välillä 50 000 eurosta 43 miljardiin euroon. Markkina-arvon 

muuttujan keskihajonta oli noin kuusi miljardia euroa. Yksittäisen muuttujan arvon 

voidaan siis markkina-arvon osalta todeta olevan keskimääräisesti noin kuuden mil-

joonan euron päässä aineiston keskiarvosta. Yhtiön kirjanpitoarvo sai puolestaan 

arvoja -532 miljoonasta eurosta 20 miljardiin euroon, muuttujan keskiarvon ollessa 

noin kolme miljardia euroa. Tutkimusaineiston tunnuslukujen osalta merkittävin kes-

kihajonta oli taseen loppusummalla, noin 22 miljardia euroa. Taseen loppusumman 

arvo vaihteli yhtiöiden keskuudessa neljästä miljoonasta noin 239 miljardiin euroon.  

Toimialakohtaiset tunnusluvut havainnollistetaan taulukossa 6. Toimialakohtaisista 

tunnusluvuista havaitaan, että aiemmin todettu taseen loppusumman keskihajonta 

pieneni muiden toimialojen kuin ”rahoitus”-toimialan osalta, merkittävimmän taseen 

loppusumman kohdistuessa ”rahoitus”-toimialan yhtiöön, Nordea Oyj:öön. Pankki-

sektorin yhtiöille on ominaista korkeat tasearvot toimialan liiketoiminnan luonteesta 

johtuen. Korkeimman tasearvon lisäksi ”rahoitus”-toimialan yhtiöiden joukosta löytyi 

korkein arvo tulokselle ennen veroja, Sampo Oyj, sekä korkein yhtiökohtainen mark-

kina-arvo, Nordea Oyj. Lisäksi alhaisin henkilöstömäärä löytyi ”rahoitus”-toimialan 

yhtiöstä, Orava Asuntorahasto Oyj:stä. Orava Asuntorahastoa hallinnoidaan yhtiön 

ulkopuolelta, eikä se näin ollen työllistä henkilöstöä.  

Korkein kirjanpitoarvo löytyi ”teknologia ja tietoliikennepalvelut” -toimialalta, Nokia 

Oyj:stä. Samaan toimialaan ja yhtiöön kohdistuivat lisäksi korkein liikevaihto, kor-

kein keskimääräinen henkilöstön lukumäärä sekä heikoin tilikauden tulos ennen ve-

roja eli noin miljardin euron tappiot. Nokia Oyj on poikkeuksellisen suuri toimija Suo-

men mittakaavassa, joten havainnot eivät ole poikkeuksellisia. Lisäksi yhtiö on suo-

rittamiensa yritysjärjestelyiden jälkeen toteuttamassa merkittävää integraatiota ja 

muodostamassa organisaatiotaan uudelleen kustannustehokkaammaksi. Kyseiset 

muutokset näkyvät selvästi yhtiön tappiollisen tuloksen kautta. 
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Taulukko 6. Aineiston kuvailu toimialoittain (n=126) 

 Muuttuja Minimi Maksimi Keskihajonta Keskiarvo 

Perusteollisuus 
(n=10) 

Markkina-arvo 18.35 11 752.86 4 046.16 3 204.50 

Kirjanpitoarvo -532.00 8 234.00 2 903.35 1 851.70 

Tulos -105.00 1 080.00 359.76 192.83 

Henkilöstö 12.00 26 269.00 9 635.22 8 173.50 

Liikevaihto 0.00 9 812.00 4 015.50 2 969.71 

Tase 4.00 13 911.00 5 285.03 3 765.00 

      
Teollisuustuotteet 
ja -palvelut (n=47) 

Markkina-arvo 0.05 18 556.98 3 706.40 1 678.37 

Kirjanpitoarvo -130.00 13 794.00 2 098.24 690.34 

Tulos -305.00 1 330.00 260.59 80.17 

Henkilöstö 9.00 50 905.00 8 809.72 5 114.51 

Liikevaihto 1.00 11 689.00 2 248.18 1 261.81 

Tase 10.00 22 767.00 3 655.37 1 526.30 

      
Kulutustavarat ja 
-palvelut (n=31) 

Markkina-arvo 13.76 6 896.22 1 665.27 919.30 

Kirjanpitoarvo 7.00 2 029.00 503.83 386.03 

Tulos -6.00 311.00 83.57 51.16 

Henkilöstö 37.00 22 476.00 4 471.41 3 313.48 

Liikevaihto 8.00 10 180.00 1 854.76 1 008.87 

Tase 13.00 4 408.00 1 080.28 839.55 

      
Rahoitus (n=17) Markkina-arvo 28.01 43 415.48 11 637.86 4 541.76 

Kirjanpitoarvo 22.00 11 934.00 3 793.63 1 750.06 

Tulos 2.00 1 871.00 512.32 216.18 

Henkilöstö 0.00 7 326.00 2 274.59 1 095.65 

Liikevaihto 2.00 6 282.00 1 158.46 591.53 

Tase 44.00 238 775.00 57 648.42 17 889.41 

      
Teknologia ja tieto-
liikennepalvelut 
(n=21) 

Markkina-arvo 7.38 29 356.68 7 183.61 2 730.57 

Kirjanpitoarvo -4.00 20 094.00 4 361.68 1 088.52 

Tulos -1 369.00 320.00 314.15 -37.76 

Henkilöstö 71.00 102 687.00 22 245.36 6 439.86 

Liikevaihto 9.00 23 614.00 5 117.66 1 373.52 

Tase 8.00 44 901.00 9 748.10 2 439.48 

"Tulos" on tulos ennen veroja.  
"Henkilöstö" kuvaa henkilöstön keskimääräistä lukumäärää. 
Luvut on ilmoitettu miljoonina euroina lukuun ottamatta henkilöstön lukumäärää. 
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Alhaisinta kirjanpitoarvoa edusti ”perusteollisuus”-toimialaan kuuluva yhtiö Talvivaa-

ran kaivososakeyhtiö Oyj, jonka kirjanpitoarvo oli huomattavasti negatiivinen arvon 

ollessa -532 miljoonaa euroa. Talvivaaran kaivososakeyhtiö oli yrityssaneerauk-

sessa koko tilikauden 2016 ja osakkeen kaupankäynti on ollut keskeytettynä myös 

Helsingin pörssissä vuodesta 2014 alkaen. Myös alhaisin taseen loppusumma ja 

alhaisin liikevaihto löytyivät ”perusteollisuus”-toimialalta ja kohdistuivat edellä mai-

nittuun Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj:öön. ”Kulutustavarat ja -palvelut” -toi-

mialan muuttujien keskihajonta oli selkeästi muita toimialoja pienempää, mutta toi-

saalta toimialaan ei kohdistunut myöskään muuttujien minimi- tai maksimiarvoja. 

Tarkasteltaessa yritysvastuuraportin julkaisua kokoluokittain havaitaan, että pienen 

kokoluokan edustajista ainoastaan 8 % julkaisi yritysvastuuraportin. Keskisuurten 

yhtiöiden osalta yritysvastuuraportin julkaisivat noin puolet, 47 %. Suurten yhtiöiden 

osalta yritysvastuuraportin julkaisivat kaikki. Yritysvastuuraportin julkaisu on siis 

yleisempää, mitä suurempi yhtiön markkina-arvo on. Havainto pohjautuu siihen, että 

tutkimuksessa noudatettu luokittelu yhtiön koon perusteella noudattaa OMX Nasdaq 

Helsingin yhtiön markkina-arvoon perustuvaa kokoluokittelua. Taulukosta 7 voidaan 

havaita yritysvastuuraportin julkaisemisen jakautuminen toimialoittain. Lisäksi tau-

lukossa kuvaillaan julkaisemisen jakautuminen kokonaisaineiston osalta. 

Taulukko 7. Yritysvastuuraportin julkaiseminen toimialoittain (n=126) 

 Julkaistu Ei julkaisua Yht. %-osuus 

Perusteollisuus 6 4 10 8 % 

Teollisuustuotteet ja -palvelut 20 27 47 37 % 

Kulutustavarat ja -palvelut 19 12 31 25 % 

Rahoitus 6 11 17 13 % 

Teknologia ja tietoliikennepalvelut 6 15 21 17 % 

Yhteensä 57 69 126   

%-osuus 45 % 55 %     

Yritysvastuuraportin julkaiseminen oli suhteellisesti yleisintä toimialoilla ”perusteol-

lisuus” ja ”kulutustavarat ja -palvelut”. Molempien toimialojen osalta yli puolet toi-

mialaan lukeutuvista yhtiöistä julkaisi yritysvastuuraportin. Toimialan ”perusteolli-

suus” tämä tarkoittaa kuutta yhtiötä, 60 %, ja ”kulutustavarat ja -palvelut” -toimialan 
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osalta 19 yhtiötä, 61 %. Yritysvastuuraportin julkaiseminen oli heikointa ”teknologia 

ja tietoliikennepalvelut” -toimialaan kuuluvien yhtiöiden keskuudessa, sillä vain 

kuusi yhtiötä eli 29 % toimialan yhtiöistä julkaisi yritysvastuuraportin. 

Yritysvastuuraportin julkaisseiden yhtiöiden, 57 kappaletta, osalta yritysvastuura-

portti esitettiin erillisenä julkaisuna 61 % osalta. Havainto vastaa hallituksen esityk-

sessä (HE 208/2016) esille tuotua huomiota siitä, että suurin osa suomalaisten yh-

tiöiden yritysvastuuraporteista julkaistaan erillisinä julkaisuina. Kaikkien kolmen ko-

koluokan osalta yritysvastuuraportteja julkaistiin vuosikertomuksesta erillisenä ko-

konaisuutena suhteellisesti eniten. Keskisuurien yhtiöiden osalta yritysvastuura-

portti julkaistiin erillisenä julkaisuna 58 %:sti, kun puolestaan pienten yhtiöiden 

osalta erillisiä julkaisuja oli 75 %. Pienten yhtiöiden osalta on kuitenkin otettava huo-

mioon edellä mainittu seikka siitä, että ainoastaan neljä yhtiötä julkaisi yritysvas-

tuuraportin. Suurten yhtiöiden osalta erillisiä julkaisuja oli 18 kappaletta eli 62 %.  

Yritysvastuuraportti integroitiin kolmen yhtiön osalta, kun tarkastellaan suurten yhti-

öiden vuosikertomuksia. Integroidun raportin julkaisivat Cargotec Oyj, Kesko Oyj ja 

Tieto Oyj, jotka toimivat kaikki eri toimialoilla.  Integroituja yritysvastuuraportteja ei 

havaittu pienten tai keskisuurten yhtiöiden osalta. Suomalaisista listayhtiöistä integ-

roidun raportin julkaisi ainoastaan 2 %. Maailman suurimpien 250 yhtiön osalta in-

tegroidun raportin julkaisi 14 % (KPMG International, 2017). Esimerkiksi sekä Ruot-

sissa että Iso-Britanniassa integroidun raportin julkaisi 15 yhtiötä (KPMG Internati-

onal, 2017). Täten suomalaisten yhtiöiden voidaan todeta julkaisseen uuden yritys-

vastuuraportoinnin suuntauksen, integroidun raportoinnin, mukaisia yritysvas-

tuuraportteja selvästi vähemmän Suomessa kuin ulkomaiset yhtiöt julkaisivat 

muissa maissa. 

Yritysvastuuraportin julkaisumuotoa toimialoittain esitetään taulukossa 8. Taulu-

kosta on nähtävissä, miten suomalaisten listayhtiöiden osalta yritysvastuuraportin 

julkaiseminen jakautuu vuosikertomuksen yhteydessä julkaistun raportin sekä erilli-

sen yritysvastuuraportin julkaisemisen välillä.  
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Taulukko 8. Yritysvastuuraportin julkaisumuoto toimialoittain (n=57) 

 Vuosikertomus Erillinen julkaisu Yht. 

Perusteollisuus 2 4 6 

Teollisuustuotteet ja -palvelut 8 12 20 

Kulutustavarat ja -palvelut 6 13 19 

Rahoitus 3 3 6 

Teknologia ja tietoliikennepalvelut 3 3 6 

Yhteensä 22 35 57 

%-jakauma 39 % 61 %   

Tarkasteltaessa yritysvastuuraportin julkaisumuotoa pystytään sanoa ”perusteolli-

suuden”-, ”teollisuustuotteet ja -palvelut”- ja ”kulutustavarat ja -palvelut” -toimialojen 

suosivan yritysvastuuraportin julkaisemista omana erillisenä julkaisunaan kaikkien 

edellä mainittujen toimialojen julkaistua yli 60 %:sti yritysvastuuraporttinsa vuosiker-

tomuksesta erillisenä julkaisuna. Toimialojen ”rahoitus” sekä ”teknologia ja tietolii-

kennepalvelut” osalta puolestaan nähdään, että yritysvastuuraportin julkaiseminen 

vuosikertomuksen yhteydessä tai erillisenä julkaisuna jakautuivat kyseisten toi-

mialojen osalta tasan. 

Yritysvastuuraportin julkaisseiden yhtiöiden osalta GRI-viitekehystä käytettiin rapor-

toinnin tukena 81 %. Erityisen suuri painoarvo, 93 %, GRI-viitekehyksen käytössä 

havaittiin suurten yhtiöiden keskuudessa. Myös keskisuurten yhtiöiden osalta GRI-

viitekehyksen käyttö osana raportointia oli merkittävä, havaintoja ollessa 17 kappa-

letta eli 71 % kaikista keskisuurista raportoineista yhtiöistä. Pienten yhtiöiden osalta 

GRI-viitekehystä ja muita viitekehyksiä käytettiin samassa suhteessa. Taulukossa 9 

kuvataan käytetyn viitekehyksen jakautumista toimialoittain GRI-viitekehyksen ja 

muiden viitekehysten osalta. 
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Taulukko 9. Käytetty viitekehys toimialoittain (n=57) 

 GRI-viitekehys Muu viitekehys Yht. 

Perusteollisuus 6 0 6 

Teollisuustuotteet ja -palvelut 17 3 20 

Kulutustavarat ja -palvelut 13 6 19 

Rahoitus 5 1 6 

Teknologia ja tietoliikennepalvelut 5 1 6 

Yhteensä 46 11 57 

%-osuus 81% 19 %   

GRI-viitekehyksen käyttö oli erityisen yleistä toimialalla ”perusteollisuus”, jossa pe-

räti 100 % yritysvastuuraportin julkaisseista yhtiöistä noudatti raportoinnissaan GRI-

viitekehystä. GRI-viitekehyksen hyödyntämisen havaittiin olevan erittäin yleistä 

myös ”teollisuustuotteet ja -palvelut”-, ”rahoitus”- sekä ”teknologia ja tietoliikenne-

palvelut” -toimialoilla, joissa GRI-viitekehystä käytti apunaan yli 80 % yritysvas-

tuuraportin julkaisseista yhtiöistä. GRI-viitekehystä noudatti raportoinnissaan vähi-

ten ”kulutustavarat ja -palvelut” -toimialan yhtiöt, joissa GRI-viitekehystä oli käytetty 

68 %.  

Yritysvastuuraportti oli varmennettu 47 % eli 27 yritysvastuuraportin julkaisseen yh-

tiön osalta. Pienten yhtiöiden osalta yritysvastuuraportteja ei varmennettu lainkaan. 

Suurten yhtiöiden osalta julkaistu yritysvastuuraportti oli varmennettu 76 % osalta. 

Keskisuurissa yhtiöissä puolestaan varmennus koski ainoastaan 21 % yritysvas-

tuuraportin julkaisseista yhtiöistä. Varmennuksen oli suorittanut tilintarkastusyhteisö 

81 % varmennettujen yritysvastuuraporttien osalta. Viidessä tapauksessa varmen-

nuksen oli antanut muu asiantuntija. Varmennusten toteutusta toimialoittain kuva-

taan taulukossa 10. 
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Taulukko 10. Yritysvastuuraportin varmentaminen toimialoittain 

 Varmennettu Ei varmennusta Yht. 

Perusteollisuus 5 1 6 

Teollisuustuotteet ja -palvelut 12 8 20 

Kulutustavarat ja -palvelut 3 16 19 

Rahoitus 3 3 6 

Teknologia ja tietoliikennepalvelut 4 2 6 

Yhteensä 27 30 57 

%-osuus 47 % 53 %   

Yritysvastuuraportin varmennus oli suoritettu 83 % osalta ”perusteollisuus”-toi-

mialan yhtiöistä. Myös ”teknologia ja tietoliikennepalvelut”- ja ”teollisuustuotteet ja -

palvelut” -toimialojen yhtiöiden osalta varmennus oli tehty yli 50 % havainnoista. 

”Kulutustavarat ja -palvelut” -toimialalla yritysvastuuraportti oli varmennettu ainoas-

taan 16 % eli kolmen yritysvastuuraportin osalta. 

3.5 Hypoteesien testaaminen 

Hypoteesien testaaminen suoritetaan aiemmin asetetun tutkimuskysymyksen sekä 

tutkimuksen osakysymysten osalta. Tulosten analysoinnilla pyritään selvittämään 

esitettyjen tutkimushypoteesien todenmukaisuutta. Yritysvastuuraportin julkaisemi-

sen osalta tarkastellaan ensin kokonaisaineistoa, kuten taulukossa 11 esitetään. 

Yritysvastuuraportin varmentamisen sekä GRI-viitekehyksen osalta tarkastellaan 

taulukossa 21 niitä yhtiöitä, jotka ovat julkaisseet yritysvastuuraportin. 

Aineiston kuvailun yhteydessä havaittiin sekä kirjanpitoarvon että tuloksen ennen 

veroja saavan negatiivisia arvoja. Kirjanpitoarvo on negatiivinen neljän yhtiön 

osalta. Tutkimusaineistosta päädyttiin rajaamaan ennen korrelaatioiden testausta ja 

regressiomallien ajoa kirjanpitoarvoltaan negatiiviset yhtiöt, jotka olivat outlier-ha-

vaintoja. Osassa yhtiöistä oli meneillään saneerausmenettelyt, joten havaintojen 

poissulkeminen tutkimuksesta koettiin asianmukaiseksi. 

Korrelaatiokertoimet on jaettu korrelaatiomatriiseissa kolmeen eri kategoriaan. Kor-

relaatio on tilastollisesti erittäin merkitsevää sen saadessa p-arvon, joka on alle 
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0,1 %. Tilastollisesti merkitsevänä korrelaatiokerrointa voidaan pitää sen p-arvon 

jäädessä alle 5 %:n. Lisäksi korrelaatiokerrointa pidetään tilastollisesti melkein mer-

kitsevänä, kun sen p-arvo on alle 10 %. Regressioanalyysien osalta tuloksia analy-

soidaan malli kerrallaan. Lisäksi regressioanalyysin tulosten yhteydessä on esitetty 

mallin hyvyyttä ilmentävät tunnusluvut. Mahdolliset lisäanalyysit esitetään mallien 

yhteydessä. 

3.5.1 Yritysvastuuraportin julkaiseminen 

Taulukossa 11 esitetään markkina-arvon, kirjanpitoarvon ja tuloksen ennen veroja 

keskinäistä korrelaatiota aiemmin luvussa 3.3 esitetyn yhtälön muuttujien osalta. 

Tutkimuksen kannalta välttämättömän dikotomisen muuttujan YVRAP osalta taulu-

kossa 11 esitetään Mann-Whitneyn testin tulokset. Mann-Whitneyn testin avulla sel-

vitetään, onko yritysvastuuraportin julkaisseiden yhtiöiden ja julkaisematta jättänei-

den yhtiöiden markkina-arvoissa, kirjanpitoarvoissa ja tuloksessa ennen veroja 

eroa. 

Taulukko 11. Korrelaatiomatriisi ja Mann-Whitneyn testin tulokset, malli 1 -  
  alkuperäinen malli (n=122) 

  MV BV EBT 

MV 1.000           

BV 0.831 *** 1.000       

EBT 0.459 *** 0.190 ** 1.000   

              

YVRAP 8.002 *** 8.511 *** 5.527 *** 

*** Tilastollisesti erittäin merkitsevä < 0.001 

** Tilastollisesti merkitsevä < 0.05 

MV Markkina-arvo 

BV Kirjanpitoarvo 

EBT Tulos ennen veroja 

YVRAP Saa arvon 1, mikäli yhtiö on julkaissut yritysvastuuraportin 

Korrelaatiomatriisin avulla havaitaan kirjanpitoarvon ja tuloksen ennen veroja korre-

loivan positiivisesti ja tilastollisesti merkitsevästi markkina-arvon kanssa. Muuttujista 
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tulos ennen veroja korreloi markkina-arvon kanssa kohtalaisesti (0.459), kun puo-

lestaan kirjanpitoarvo korreloi markkina-arvon kanssa erittäin korkeasti (0.831). Kir-

janpitoarvon ja markkina-arvon voidaan katsoa selittävän toisiaan 69 %. Tulokset 

osoittavat, että niissä yhtiöissä, joissa on suurempi markkina-arvo, on myös korke-

ampi tulos ennen veroja sekä korkeampi kirjanpitoarvo. Yritysvastuuraportin julkai-

semisen osalta Mann-Whitneyn testin nollahypoteesi siitä, että otokset olisivat pe-

räisin samalla tavalla jakautuneista populaatioista, hylätään, sillä testien p-arvot 

ovat pienempiä kuin 0,05. Mann-Whitneyn testin p-arvot osoittavat, että yritysvas-

tuuraportin julkaisseiden sekä yritysvastuuraportin julkaisematta jättäneiden yhtiöi-

den välillä on eroa yhtiöiden markkina-arvoissa, kirjanpitoarvoissa sekä tuloksessa 

ennen veroja. Taulukossa 12 esitetään edellä taulukossa 11 esitettyjen muuttujien 

perusteella muodostetun regressioanalyysin tulokset. Lisäksi regressioanalyysissä 

on otettu huomioon Berthelot et al. (2012) käyttämän NEGEBT-muuttuja. 

Taulukko 12. Regressioanalyysi, malli 1 - alkuperäinen malli (selitettävä MV; n=122) 

  kerroin   t-arvo   toleranssi  
vakio 6.396 3.26 **   

BV 0.571 5.96 *** 0.353 

EBT 6.171 7.21 *** 0.011 

NEGEBT -5.683 -6.14 *** 0.009 

YVRAP 10.298 0.58   0.865 

F-arvo 61.18 *** White, p-arvo 0.087  
R² 0.677  Durbin-Watson 1.574   

*** Tilastollisesti erittäin merkitsevä < 0.001 
** Tilastollisesti merkitsevä < 0.05 

Ensimmäisen regressioanalyysimallin osalta havaitaan, että mallin kokonaisseli-

tysaste on melko korkea (0.677). Malli selittää siis noin 68 %:sti markkina-arvon 

vaihtelua. Homoskedastisuus jää voimaan Whiten testin p-arvon ollessa yli 0,05. 

Heteroskedastisuutta ei siis ilmene aineistossa mallia noudatettaessa ja mallin pe-

rusteella selittämättä jääneen osan hajonta on tasaista. Mallin perusteella kirjanpi-

toarvon kasvaessa miljoonalla eurolla, markkina-arvo kasvaa noin 0,6 miljoonalla 

eurolla. Tuloksen ennen veroja kasvaessa miljoonalla, markkina-arvo kasvaa puo-

lestaan 6,2 miljoonalla eurolla. Lisäksi tuloksen ennen veroja ollessa negatiivinen, 
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markkina-arvo pienenee noin 5,7 miljoonalla euroalla. Mallin perusteella yritysvas-

tuuraportin julkaisemisella ei olisi tilastollista merkitsevyyttä yrityksen markkina-ar-

von osalta. 

Toleranssiarvot jäävät mallissa 1 kuitenkin kahden muuttujan osalta erittäin alhai-

siksi, sillä tulos ennen veroja (EBT) ja negatiivinen tulos ennen veroja (NEGEBT) 

ovat toleransseiltaan alle 0.1, mikä osoittaa kyseisten muuttujien osalta multikolline-

aarisuutta. Residuaalien osalta mallissa havaitaan puutteellisuutta Durbin-Watson -

arvon ollessa 1.574. Testin arvo osoittaa, että residuaalien välillä on havaittavissa 

jonkin verran positiivista korrelaatiota. Seuraavaksi mallia pyritään parantamaan 

poistamalla alkuperäisessä mallissa mukana ollut painotus, joka perustui markkina-

arvon neliön käänteislukuun. Painotuksen poiston seurauksena regressioanalyysin 

tulokset muuttuvat liitteessä 3 esitettävään muotoon. 

Sekä homoskedastisuus että residuaalien välinen korrelaatio paranevat mallissa 2 

alkuperäiseen malliin 1 verrattuna, kun mallista poistetaan painotus. Toleranssiar-

vojen nousu erityisesti, mallissa 1 ongelmallisiksi havaittujen, tulos ennen veroja ja 

negatiivinen tulos ennen veroja osalta osoittaa alkuperäisessä mallissa käytetyn 

painotuksen sopimattomuuden suomalaiseen aineistoon. Vaikka toleranssiarvo kir-

janpitoarvon osalta heikkenee painotuksen poiston yhteydessä, se säilyy kuitenkin 

viitteellisten arvojen rajoissa. Mallin 2 (painotuksen poisto) osalta ei ole enää havait-

tavissa yhtä vahvaa multikollineaarisuutta muuttujien osalta kuin mallissa 1.  

Aineistoa tarkastelemalla havaitaan merkittävää vaihtelua selitettävän muuttujan ja 

selittäjämuuttujien osalta erityisesti selitettävässä muuttujassa, markkina-arvossa. 

Markkina-arvonhan todettiin aiemmin tutkimusaineiston osalta vaihtelevan 50 tu-

hannesta eurosta aina 43 miljardiin euroon asti. Metsämuuronen (2011, s. 732) to-

teaa logaritmimuunnoksen olevan hyvä silloin, kun muuttuja on voimakkaasti vino 

ja paljon havaintoja sijoittuu negatiiviseen häntään, kuten tässä tapauksessa havai-

taan. Logaritmimuunnoksen avulla pystytään palauttamaan suuret arvot lähem-

mäksi muita arvoja ja samalla pienentämään residuaaleja (Metsämuuronen, 2011, 

s. 730). Logaritmimuunnoksen tekeminen aineistoon ei aiheuta havaintokatoa, sillä 
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markkina-arvo muuttujana saa ainoastaan positiivisia arvoja ja on yli nollan. Loga-

ritmimuunnoksen avulla tutkitaan, miten alkuperäiset selittäjämuuttujat selittävät 

markkina-arvon logaritmia. Markkina-arvon logaritmista käytetään jatkossa lyhen-

nettä LNMV. Muunnoksen vaikutuksia käytettävien muuttujien välisiin korrelaatioihin 

käsitellään liitteessä 4. 

Logaritmimuunnos vaikuttaa alkuperäisen mallin osalta kirjanpitoarvon ja tuloksen 

ennen veroja korreloimiseen markkina-arvon kanssa. Logaritmi markkina-arvosta 

korreloi huomattavasti heikommin edellä mainittujen muuttujien kanssa kuin alkupe-

räinen markkina-arvo ilman logaritmimuunnosta. Kirjanpitoarvon ja markkina-arvon 

logaritmin välinen korrelaatio putoaa aiemmasta kirjanpitoarvon ja markkina-arvon 

välisestä erittäin korkeasta korrelaatiosta (0.831) kohtalaiseen korrelaatioon 

(0.568).  

Koska markkina-arvon normaalijakauma paranee huomattavasti logaritmimuunnok-

sen jälkeen, voidaan kuitenkin korrelaatiomatriisin heikentyneiden korrelaatioiden 

sijaan olettaa myös regressioanalyysin mallin parantuvan logaritmimuunnoksen 

seurauksena. Mallin 3 (logaritmi MV) osalta esitetään regressioanalyysin tulokset 

liitteessä 5. Regressioanalyysissa käytetty malli muuttuu muunnoksen yhteydessä 

seuraavaan muotoon: 

LNMV = α0 + α1BV + α2EBT + α3EBT * NEG + α4YVRAP + ε, 

jossa  LNMV logaritmi markkina-arvosta 
 BV kirjanpitoarvo 
 EBT tulos ennen veroja 
 NEG saa arvon 1, jos yhtiön tulos ennen veroja on negatiivinen 
 YVRAP saa arvon 1, jos yhtiö on julkaissut yritysvastuuraportin 
 ε virhetermi. 

Mallin 3 (logaritmi MV) regressioanalyysista on havaittavissa, että logaritmimuunnos 

vaikuttaa merkittävästi kerrointen kokoluokkaan sekä mallin selittävyysasteeseen, 

sitä laskien. Malli näyttäisi R2-arvon perusteella selittävän kuitenkin 66 % yhtiön 

markkina-arvon vaihtelua. Lisäksi F-testin perusteella malli näyttää olevan tilastolli-

sesti erittäin merkitsevä. 



45 

 

  

Mallin 3 mukaan yhtiön kirjanpitoarvolla ja negatiivisella tuloksella ennen veroja ei 

olisi vaikutusta yhtiön markkina-arvoon, sillä sekä kirjanpitoarvon että negatiivisen 

tuloksen ennen veroja t-arvot jäävät alle viitteellisten arvojen. Lisäksi aiemmista 

malleista poiketen negatiivinen tulos ennen veroja ei ole edes tilastollisesti melkein 

merkitsevällä tasolla. Myös kirjanpitoarvon tilastollinen merkitsevyys on heikentynyt 

melkein merkitseväksi oltuaan aiemmissa malleissa tilastollisesti erittäin merkit-

sevä. Tulos ennen veroja näyttää mallin mukaan selittävän markkina-arvoa tilastol-

lisesti merkitsevästi.  

Mielenkiintoisin havainto mallin 3 osalta kohdistuu yritysvastuuraportin julkaisemi-

seen, joka aiemmissa malleissa ei ollut edes tilastollisesti melkein merkitsevä. Lo-

garitmimuunnoksen tekeminen markkina-arvoon on selkeästi nostanut mallissa 3 

yritysvastuuraportin julkaisemisen merkitsevyystasoa. YVRAP-muuttuja on muuttu-

nut mallin 3 perusteella tilastollisesti erittäin merkitseväksi ja kuuluu osaksi tekijöitä, 

jotka selittävät markkina-arvoa.  

Tarkasteltaessa mallin 3 (logaritmi MV) residuaaleja on havaittavissa aiemmasta 

poiketen selkeämpi normaalijakauma. Mallin 3 avulla pystyttäisiin aiempia malleja 

tarkemmin toteamaan yritysvastuuraportin vaikutus yhtiön markkina-arvoon. Kuiten-

kin, kun otetaan huomioon, mitä edellä todettiin kirjanpitoarvon, tuloksen ennen ve-

roja ja negatiivisen tuloksen ennen veroja osalta, malli ei ole täydellinen kuvaamaan 

markkina-arvoa suomalaisten listayhtiöiden kontekstissa. Koska negatiivinen tulos 

ennen veroja korreloi vahvasti tuloksen ennen veroja kanssa, päädytään kyseinen 

muuttuja jättämään pois mallista 4. Mallin 4 mukaista regressioanalyysiä selittävillä 

muuttujilla kirjanpitoarvo, tulos ennen veroja ja yritysvastuuraportin julkaiseminen 

kuvataan liitteessä 6.  

  



46 

 

  

Mallissa 4 (NEGEBT poisto) regressioanalyysissä käytetty malli muuttuu seuraa-

vaan muotoon: 

LNMV = α0 + α1BV + α2EBT + α3YVRAP + ε, 

jossa  LNMV logaritmi markkina-arvosta 
 BV kirjanpitoarvo 
 EBT tulos ennen veroja 
 YVRAP saa arvon 1, jos yhtiö on julkaissut yritysvastuuraportin 
 ε virhetermi. 

Kun negatiivinen tulos ennen veroja suljetaan markkina-arvoa selittävän mallin ul-

kopuolelle, mallin selittävyysaste säilyy mallin 3 (logaritmi MV) tasolla, kuten myös 

mallin heteroskedastisuutta ja residuaalien jakaumaa kuvaavat tunnusluvut. Malli 

säilyy NEGEBT-muuttujan poistamisesta huolimatta lisäksi tilastollisesti erittäin 

merkitsevänä. Myös malli 4 osoittaisi yritysvastuuraportin julkaisemisen vaikuttavan 

yhtiön markkina-arvoon.  

Metsämuuronen (2011, s. 87 ja s. 729) tuo esille, että regressioanalyysin oikea ja 

tarkka tulos edellyttää residuaalien normaalisuuden ja jakauman tasaisuuden lisäksi 

sitä, ettei aineistossa ole outlier-havaintoja eli selvästi muista poikkeavia havaintoja. 

Cookin etäisyyden avulla pystytään etsimään mahdollisia havaintoarvoja, joilla on 

merkittävä vaikutus lopputulokseen. Kuten kuvio 4 osoittaa, malli 4 (NEGEBT 

poisto) sisältää kaksi merkittävää outlier-havaintoa, jotka poikkeavat merkittävästi 

muusta aineistosta. 
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Kuvio 4. Outlier-havainnot mallissa 4 (NEGEBT poisto) 

Outlier-havainnot päädytään poistamaan markkina-arvoa määrittelevän mallin vii-

meistelemiseksi aineistosta. Kyseiset havainnot kohdistuvat sekä tuloksen ennen 

veroja maksimi arvoihin että minimi arvoihin. Outlier-havaintojen poistamisen yh-

teydessä tutkimusaineisto putoaa 120 yhtiöön. Liitteessä 7 havainnollistetaan out-

lier-havaintojen poiston jälkeisen mallin korrelaatiokertoimia. 

Outlier-havaintojen poiston jälkeen markkina-arvon logaritmin ja tuloksen ennen ve-

roja välinen korrelaatio kohoaa 0.561 (Malli 4 = 0.410). Havainto on looginen, kun 

otetaan huomioon, että tuloksen ennen veroja alhaisin arvo oli noin miljardin euron 

tappio, joka poistettiin outlier-havaintona, ja seuraavaksi alhaisin tulos ennen veroja 

on aineistossa noin 300 miljoonaa euroa. Outlier-havaintojen poisto lisää korrelaa-

tiota mallissa 5 huomattavasti myös tuloksen ennen veroja ja kirjanpitoarvon välillä, 

sillä aiemmin heikko tilastollisesti melkein merkitsevyys kohoaa kohtalaiseen tilas-

tollisesti erittäin merkitsevään muotoon. Vaikka korrelaatio muuttujien välillä on 

edelleen vain kohtalaista, asiaan on kiinnitettävä huomiota mahdollisen multikolline-

aarisuuden osalta regressioanalyysissä.  

Yritysvastuuraportin julkaiseminen näyttää outlier-havaintojen poiston jälkeen 

Mann-Whitneyn testin tulosten perusteella olevan tilastollisesti erittäin merkitsevä 

tarkasteltaessa markkina-arvon logaritmia, kirjanpitoarvoa sekä tulosta ennen ve-

roja, eli nollahypoteesi otosten samalla tavalla jakautuneista populaatioista voidaan 
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hylätä. Mann-Whitneyn testin tulosten perusteella yritysvastuuraportin julkaisseiden 

yhtiöiden ja julkaisematta jättäneiden yhtiöiden markkina-arvot poikkeavat toisis-

taan. Outlier-havaintojen poiston jälkeisen regressioanalyysin tulokset kuvataan 

taulukossa 13. 

Taulukko 13. Regressioanalyysi, malli 5 - outlier-havaintojen poisto  
  (selitettävä LNMV; n=120) 

  kerroin   t-arvo   toleranssi  
vakio 4.4264 30.43 ***   

BV 0.0002 3.37 *** 0.673 

EBT 0.0021 3.67 *** 0.681 

YVRAP 2.0782 8.71 *** 0.825 

F-arvo 69.48 *** White, p-arvo 0.094  
R² 0.643  Durbin-Watson 1.938   

*** Tilastollisesti erittäin merkitsevä < 0.001 

Outlier-havaintojen poistolla ei regressioanalyysin perusteella näytä olevan merkit-

tävää vaikutusta muuttujien kertoimiin eikä t-arvoihin tai niiden merkitsevyystasoi-

hin. Mallin selitysaste laskee hieman, 64 %:iin (Malli 4 = 66 %), mikä osoittaa outlier-

havaintojen sisällyttämisen osaksi aikaisempaan malliin 4 (NEGEBT poisto) näyttä-

vän mallin parempana kuin ilman niitä mallissa 5 (outlier-havaintojen poisto). Muu-

tos mallin 4 ja mallin 5 välillä on selittävyysasteen osalta kuitenkin ainoastaan kaksi 

prosenttiyksikköä, joten muutos on erittäin pieni. Lisäksi malli säilyy tilastollisesti 

erittäin merkitsevänä. Myös homoskedastisuus, 0.094, ja residuaalien välinen kor-

relaatio, 1.938, säilyvät erittäin lähellä mallin 4 tasoa ja osoittavat mallin 5 osalta 

aineiston olevan homoskedastinen, ja residuaalien välisen korrelaation olevan hyvin 

heikkoa.  

Huomionarvoista mallin 5 osalta on outlier-havaintojen poiston vaikutus muuttujien 

toleranssiarvoihin. Jätettäessä outlier-havainnot pois mallista, mallin toleranssiarvot 

pienenevät kirjanpitoarvon ja tuloksen ennen veroja osalta. Toleranssiarvot säilyvät 

kuitenkin nollaa suurempina, joten multikollineaarisuutta ei ole havaittavissa. Out-

lier-havaintojen poisto vaikutti korrelaatiomatriisista havaitusti kirjanpitoarvon ja tu-
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loksen ennen veroja korrelaatiokertoimiin korrelaation kasvaessa. Näin ollen voi-

daan olettaa, että muuttujien välisen korrelaation kasvaminen on vaikuttanut myös 

kyseisten muuttujien toleranssiarvojen muutokseen. 

Malli 5 osoittaa, että outlier-havaintojen ja mallimuunnosten jälkeen, malli on alku-

peräistä mallia 1 pätevämpi suomalaisessa listayhtiökontekstissa. Mallin 5 (outlier-

havaintojen poisto) avulla pystytään mallia 1 luotettavammin mittaamaan tutkimuk-

sen pääpainossa olevaa yritysvastuuraportin julkaisemisen vaikutusta yhtiön mark-

kina-arvoon. Mallin 5 avulla nähdään, että yritysvastuuraportin julkaisemisella on 

positiivinen tilastollisesti erittäin merkitsevä vaikutus yhtiön markkina-arvoon. Niillä 

yhtiöillä, jotka julkaisevat yritysvastuuraportin, on mallin 5 mukaan noin 8 miljoonaa 

euroa suurempi markkina-arvo kuin vastaavilla taloudellisilla tunnusluvuilla varuste-

tuilla yhtiöillä, jotka eivät julkaise yritysvastuuraporttia. Ensimmäinen tutkimushypo-

teesi yritysvastuuraportin julkaisemisen positiivisesta vaikutuksesta yhtiön mark-

kina-arvoon jää mallin 5 perusteella voimaan. 

Mallin 5 osalta laadittiin lisäanalyysit eri kokoluokkien sekä toimialan vaikutusten 

tarkastelun osalta. Tutkimuksessa käytetty kokoluokitus perustui aiemmin (kappale 

3.4 Aineiston kuvailu) mainitusti Helsingin pörssissä käytettävään kokoluokitukseen. 

Markkina-arvon perusteella suuriin yhtiöihin lukeutuvien yhtiöiden osalta lisäana-

lyysi jätettiin tekemättä, sillä suurten yhtiöiden sisällä ei ollut yritysvastuuraportoin-

nin osalta vaihtelua, kaikkien yhtiöiden julkaistua yritysvastuuraportin. Tarkastelta-

essa kokoluokittain ajettuja regressioanalyysejä (liite 8) havaitaan, mallin selitysaste 

on korkeampi pienten kuin keskisuurten yhtiöiden keskuudessa. Pienten yhtiöiden 

osalta malli selittää noin 34 % yhtiön markkina-arvon logaritmin vaihtelusta, kun 

puolestaan keskisuurten yhtiöiden osalta mallin selitysaste on vain 16 %. Pienten 

yhtiöiden osalta havaitaan, ettei yritysvastuuraportin julkaisemisella ole vaikutusta 

yhtiön markkina-arvoon. YVRAP-muuttujan t-arvo jää alle vaaditun arvon eikä ole 

tilastollisesti merkitsevä.  



50 

 

  

Keskisuurten yhtiöiden osalta mallin tuloksiin on suhtauduttava kriittisesti, sillä malli 

on keskisuurten yhtiöiden osalta ainoastaan tilastollisesti melkein merkitsevä. Li-

säksi mallissa käytetyt muuttujat: kirjanpitoarvo, tulos ennen veroja ja yritysvas-

tuuraportin julkaiseminen, eivät tunnuslukujensa perusteella lukeudu markkina-ar-

voa selittäviin muuttujiin eivätkä ole tilastollisesti edes melkein merkitseviä. Mallin 

avulla ei siis pystytä asianmukaisesti selittämään yhtiön markkina-arvon vaihtelua 

keskisuurten yhtiöiden osalta. 

Koska teollisuustoimialoihin kohdistuu merkittävää ulkoista painetta sidosryhmien 

osalta yritysvastuuasioihin liittyen, päädyttiin lisäanalyysissä tarkastelemaan teolli-

suusyhtiöiden ja muiden yhtiöiden osalta yritysvastuuraportin julkaisemisen vaiku-

tusta yhtiön markkina-arvoon. Lisäanalyysissä hyödynnettiin aiemmin (kappale 3.4 

Aineiston kuvailu) muodostettua toimialajakaumaa. Mallissa 4 (NEGEBT poisto) 

käytetty aineisto ennen outlier-havaintojen poistoa jaettiin kahteen osaan. Jako ta-

pahtui niihin yhtiöihin, jotka kuuluvat perusteollisuuden tai teollisuustuotteiden ja -

palveluiden toimialoille sekä niihin yhtiöihin, jotka lukeutuvat muille toimialoille.  

Kuten liitteestä 9 havaitaan kirjanpitoarvon, tuloksen ennen veroja ja yritysvas-

tuuraportin julkaisemisen muodostaman mallin selittävän markkina-arvon vaihtelua 

noin 75 % teollisuusyhtiöiden osalta. Muiden yhtiöiden osalta mallin selitysaste on 

noin 60 %. Molemmat mallit ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Regressioanalyy-

sin tulokset osoittavat, että teollisuusyhtiöiden osalta yritysvastuuraportin julkaise-

minen nostaa yhtiön markkina-arvoa noin 13,5 miljoonalla eurolla verrattaessa vas-

tuuraportin julkaissutta yhtiötä vastaavalla kirjanpitoarvolla ja tuloksella ennen ve-

roja olevaan yritysvastuuraportin julkaisematta jättäneeseen yhtiöön. Vastaavasti, 

yhtiön lukeutuessa muihin kuin teollisuusyhtiöihin, yritysvastuuraportin julkaisemi-

nen vaikuttaa yhtiön markkina-arvoon noin 6,2 miljoonalla eurolla.  

Regressioanalyysin tulokset osoittavat, että yritysvastuuraportin julkaisemisella on 

merkittävämpi vaikutus niiden yhtiöiden markkina-arvoihin, jotka lukeutuvat teolli-

suusyhtiöihin, kuin perusteollisuuden sekä teollisuustuotteiden ja -palveluiden toi-
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mialan ulkopuolissa yhtiöissä. Perusteollisuuden sekä teollisuustuotteiden ja -pal-

veluiden toimialan ulkopuolisten yhtiöiden osalta on kuitenkin kiinnitettävä mallin 

osalta huomiota siihen, ettei aineiston homoskedastisuus jää voimaan Whiten testin 

arvon ollessa alle 0.05. Lisäksi kyseisten yhtiöiden osalta mallia tarkasteltaessa on 

havaittavissa lievää residuaalien välistä korrelaatiota. 

Kirjanpitolakiin on otettu uutena velvoitteena selvitys muista kuin taloudellisista tie-

doista. Selvitysvelvollisuus koskee niitä yleisen edun kannalta merkittävän suuria 

yhteisöjä, joiden työntekijämäärä on tilikauden aika ylittänyt keskimäärin 500 henki-

löä (KPL 3a:1 §). Selvityksen sisältö on hyvin pitkälti rinnastettavissa yritysvas-

tuuraportointiin. Näin ollen päädyttiin aineistosta suodattamaan osajoukoksi ne yh-

tiöt, joiden osalta kirjanpitolain edellytykset täyttyvät. Suomalaisten listayhtiöiden 

osalta suuryhtiöihin lukeutui 78 yhtiötä. Tutkimuksen yhteydessä muodostetun mal-

lin muuttujien korrelaatioita sekä YVRAP-muuttujan osalta tutkittuja Mann-Whitneyn 

testin tuloksia havainnollistetaan kirjanpitolain raja-arvojen ylittäneiden yhtiöiden 

osalta liitteessä 10.  

Suuryhtiöiden osalta havaitaan, että markkina-arvon logaritmin ja kirjanpitoarvon 

välinen korrelaatio kasvaa suuryhtiöiden keskuudessa verrattuna mallin 5 (outlier-

havaintojen poisto) tutkimusaineistoon. Suuryhtiöiden keskuudessa markkina-arvon 

logaritmin ja kirjanpitoarvon selitysosuus on 37 %, kun mallin 5 tutkimusaineiston 

keskuudessa selitysosuus oli 31 %. Suuryhtiöiden osalta markkina-arvon logaritmin 

ja tuloksen ennen veroja välinen korrelaatio laskee 0.414 (Malli 5 = 0.561). Mann-

Whitneyn testin tulokset osoittavat, että yritysvastuuraportin julkaisseiden yhtiöiden 

ja julkaisematta jättäneiden yhtiöiden otokset ovat peräisin eri tavalla jakautuneista 

populaatioista myös suuryhtiöitä tarkastellessa, kuten edellä mallissa 5 tutkimusai-

neiston osalta.  

Erittäin mielenkiintoinen havainto on tuloksen ennen veroja ja kirjanpitoarvon väli-

sen korrelaation muuttuminen mallissa 6. Muuttujien välinen korrelaatio putoaa 

suuryhtiöitä tarkasteltaessa 0.153 (Malli 5 = 0.539) ja samalla tilastollinen merkit-
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sevyys poistuu kokonaan. Suuryhtiöiden osalta esitetään taulukossa 14 kirjanpito-

arvon, tuloksen ennen veroja ja yritysvastuuraportin julkaisemisen vaikutusta yhtiön 

markkina-arvon logaritmiin. 

Taulukko 14. Regressioanalyysi, malli 6 - kirjanpitolain mukaiset suuryhtiöt  
  (selitettävä LNMV; n=78) 

  kerroin   t-arvo   toleranssi 

vakio 5.0562 23.53 ***   

BV 0.0002 6.06 *** 0.910 

EBT 0.0012 3.54 *** 0.946 

YVRAP 1.6397 5.82 *** 0.890 

F-arvo 43.52 *** White, p-arvo 0.365  
R² 0.638  Durbin-Watson 2.268   

*** Tilastollisesti erittäin merkitsevä < 0.001 

Kiinnitettäessä huomiota mallin kokonaisarvoihin, havaitaan, että mallin selittä-

vyysaste pysyy mallin 5 (outlier-havaintojen poisto) tasolla. Myös homoskedasti-

suus jää mallissa voimaan Whiten testin arvon ollessa 0.365. Mallissa 6 residuaalien 

välinen korrelaatio kasvaa, sillä Durbin-Watsonin testi osoittaa residuaalien välisen 

korrelaation saavan arvon 2.268. Arvo on kuitenkin lähellä kahta, joten huomattavaa 

korrelaatiota ei ole havaittavissa. 

Kaikki muuttujat säilyvät mallissa 6 tilastollisesti erittäin merkitsevinä. Muuttujakoh-

taiset toleranssiarvot kasvavat malliin 5 nähden merkittävästi erityisesti kirjanpitoar-

von ja tuloksen ennen veroja osalta. Mallin 6 muuttujien toleranssiarvot ylittävät jopa 

mallissa 4 (NEGEBT poisto) aiemmin havaitut korkeat toleranssiarvot. Mallissa 6 ei 

siis ilmene muuttujien välistä multikollineaarisuutta. Tarkasteltaessa suuryhtiöiden 

osajoukkoa havaitaan, että kirjanpitoarvon (BV) ja tuloksen ennen veroja (EBT) ker-

toimet säilyvät mallin 5 (outlier-havaintojen poisto) tasolla. Vakio puolestaan nou-

see, kun taas yritysvastuuraportin julkaisemisen kerroin laskee kertoimen ollessa 

1.64 (Malli 5 = 2.08). Yritysvastuuraportin julkaisevilla suuryhtiöillä on siis noin 5,2 

miljoonaa euroa suurempi markkina-arvo kuin vastaavilla taloudellisilla tunnuslu-

vuilla olevilla suuryhtiöillä, jotka eivät julkaise yritysvastuuraporttia. Myös malli 6 
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osoittaa yritysvastuuraportin julkaisemisella olevan positiivinen vaikutus yhtiön 

markkina-arvoon.  

Kun tarkastelu siirretään kirjanpitolain suuryhtiön raja-arvojen alittaviin yhtiöihin, 

joita on tässä tapauksessa 44 yhtiötä, Mann-Whitneyn testin tulokset osoittavat jäl-

leen, että yritysvastuuraportin julkaisseiden yhtiöiden ja yritysvastuuraportin julkai-

sematta jättäneiden yhtiöiden otokset ovat eri tavalla jakautuneista populaatioista. 

Yritysvastuuraportin julkaiseminen voidaan siis myös kirjanpitolain raja-arvojen alit-

tajien yhtiöiden osalta mieltää osaksi regressioanalyysissä markkina-arvoa selittä-

viä tekijöitä. 

Korrelaatiomatriisi kirjanpitolain mukaisten pienten ja keskisuurten yhtiöiden osalta 

osoittaa lisäksi erittäin korkeaa korrelaatiota tuloksen ennen veroja ja kirjanpitoar-

von välillä. Havainto on nähtävissä regressioanalyysin toleranssiarvoissa, jotka 

osoittavat sekä kirjanpitoarvon että tuloksen ennen veroja toleranssiarvojen olevan 

hyvin lähellä 0.1 (Liite 12). Regressioanalyysin avulla muodostettu malli selittää kir-

janpitolain mukaisen pienten ja keskisuurten yhtiöiden osalta markkina-arvon loga-

ritmin vaihtelua noin 42 %:sti eli huomattavasti heikommin kuin kirjanpitolain mu-

kaisten suuryhtiöiden osalta (Malli 6 = 64 %).  

Regressioanalyysi osoittaa lisäksi, ettei yritysvastuuraportin julkaisemisella ole tilas-

tollisesti merkitsevää vaikutusta yhtiön markkina-arvoon. Lisäksi regressioanalyysi 

osoittaa, ettei YVRAP-muuttuja lukeudu kirjanpitolain mukaisten pienten ja keski-

suurten yhtiöiden osalta yhtiön markkina-arvoa selittäviin muuttujiin. Kirjanpitolain 

raja-arvojen alittavissa yhtiöissä yritysvastuuraportin julkaisemisella ei tutkimuksen 

mukaan ole vaikutusta yhtiön markkina-arvoon. 

3.5.2 Yritysvastuuraportin varmentaminen ja GRI-viitekehys 

Yritysvastuuraportin varmentamisen sekä GRI-viitekehyksen käyttämisen vaikutuk-

sia yhtiön markkina-arvoon tarkastellaan tutkimusaineiston osajoukon osalta. Osa-

joukkoon lukeutuvat ne yhtiöt, jotka ovat julkaisseet yritysvastuuraportin. Korre-

laatiomatriiseissa esitetään Pearsonin korrelaatiokertoimet. Liitteessä 13 esitetään 
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yritysvastuuraportin julkaisijoiden osalta yritysvastuuraportin varmentamisen sekä 

GRI-viitekehyksen käytön Mann-Whitneyn testin tulosten lisäksi markkina-arvon lo-

garitmin, kirjanpitoarvon sekä tuloksen ennen veroja väliset korrelaatiot.  

Korrelaatiomatriisi yritysvastuuraportin julkaisevien yhtiöiden osalta osoittaa, että 

yritysvastuurapotin varmentamisen ja markkina-arvon logaritmin välinen Mann-

Whitneyn testin tulos osoittaa varmennettujen yritysvastuuraporttien ja varmenta-

mattomien yritysvastuuraporttien otosten populaatioiden olevan jakautuneita eri ta-

valla. Yritysvastuuraportin varmentamisen voidaan siis Mann-Whitneyn testin tulos-

ten perusteella todeta olevan markkina-arvoon vaikuttava tekijä. Vastaava havainto 

nousee esille myös GRI-viitekehyksen käytön osalta. Kirjanpitoarvo ja tulos ennen 

veroja korreloivat kohtalaisesti ja tilastollisesti erittäin merkitsevästi markkina-arvon 

logaritmin kanssa. Liitteessä 14 havainnollistetaan mallin 7 osalta regressioanalyy-

sin tulokset. 

Mallin 7 selitysaste on selkeästi korkeampi, lähes 70 %, kuin aiemmin yritysvas-

tuuraportin julkaisemista selittäneessä mallissa 5 (64 %). Malli 7 osoittaa sekä yri-

tysvastuuraportin varmentamisen että GRI-viitekehyksen käytön vaikuttavan positii-

visesti yhtiön markkina-arvoon. Molemmat muuttujat ovat lisäksi tilastollisesti mer-

kitseviä.  

Tarkasteltaessa yritysvastuuraportin varmentamisen ja GRI-viitekehyksen käytön 

havaintoja mallissa 7, havaintojen joukosta nousee huomioksi yksi merkittävä out-

lier-havainto. Poikkeava outlier-havainto päädytään poistamaan tutkimusaineis-

tosta, sillä havainto voi vaikuttaa voimakkaasti korrelaatiokertoimen arvoon (Metsä-

muuronen, 2011, s. 711) ja saattavat aiheuttaa regressiosuoran osalta harhaisia 

tuloksia (Metsämuuronen, 2011, s. 729). Poistettua kyseinen havainto aineistosta 

korrelaatiomatriisi ja Mann-Whitneyn testin tulokset muuttuvat liitteessä 15 esitet-

tyyn muotoon. 
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Malli 8 osoittaa, että outlier-havainnon poisto vaikuttaa erityisesti markkina-arvon 

logaritmin ja tuloksen ennen veroja väliseen korrelaatioon tarkasteltaessa selitettä-

vän muuttujan ja selittävän muuttujan välistä yhteyttä. Mallissa 8 markkina-arvon 

logaritmin ja tuloksen ennen veroja välinen korrelaatio kohoaa 0.564 (Malli 7 = 

0.410). Samalla myös kirjanpitoarvon ja tuloksen ennen veroja välinen korrelaatio 

kohoaa korkeaksi, 0.662 (Malli 7 = 0.190), ja tilastollisesti erittäin merkitseväksi. 

Regressioanalyysin tulkinnassa on siis kiinnitettävä huomiota mahdolliseen multi-

kollineaarisuuteen.  

Outlier-havainnon poiston jälkeen Mann-Whitneyn testin tulokset osoittavat edel-

leen yritysvastuuraportin varmentamisen ja varmentamatta jättäneiden yhtiöiden 

markkina-arvojen poikkeavan toisistaan. Myös GRI-viitekehyksen käytön ja käyttä-

mättä jättämisen välillä yhtiöiden markkina-arvot poikkeavat toisistaan. Mann-Whit-

neyn testin tulosten perusteella outlier-havainnon poistonkin jälkeen VARM- ja GRI-

muuttujat otetaan osaksi muodostettavaa regressioanalyysiä. Outlier-havainnon 

poiston vaikutusta regressioanalyysin tulokseen havainnollistetaan taulukossa 15. 

Taulukko 15. Regressioanalyysi, malli 8 - outlier-havainnon poisto  
  (selitettävä LNMV; n=55) 

  kerroin   t-arvo   toleranssi  
vakio 5.5656 18.99 ***   

BV 0.0002 3.08 ** 0.594 

EBT 0.0014 3.59 *** 0.618 

VARM 0.8856 3.07 ** 0.705 

GRI 0.8782 2.48 ** 0.783 

F-arvo 26.84 *** White, p-arvo 0.729  
R² 0.682  Durbin-Watson 2.101   

*** Tilastollisesti erittäin merkitsevä < 0.001 
** Tilastollisesti merkitsevä < 0.05 

Outlier-havainnon poisto laskee mallin selitysastetta hieman, noin 2 %-yksikköä, 

mallin 8 selitysasteen ollessa 68 %. Mallin avulla pystytään siis selittämään 68 %:sti 

yhtiön markkina-arvon logaritmin vaihtelua. Outlier-havainnon poistamisella näyttää 

olevan vaikutusta kirjanpitoarvon tilastolliseen merkitsevyystasoon, sen pudotessa 
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tilastollisesti merkitseväksi mallissa 7 (VARM- ja GRI-muuttujat) olleesta tilastolli-

sesti erittäin merkitsevästä. Outlier-havainnon poistaminen muuttaa lisäksi kirjanpi-

toarvon ja tuloksen ennen veroja toleranssiarvoja merkittävästi, kuten mallin 8 kor-

relaatiomatriisista havaittiin. Toleranssiarvot säilyvät molempien muuttujien osalta 

hyvinä, joten outlier-havainnon poistaminen ei aiheuta malliin multikollineaarisuutta. 

Whiten testin perusteella malli 8 on homoskedastinen eikä residuaalien välillä ole 

havaittavissa huolestuttavaa korrelaatiota arvon ollessa lähellä kahta, 2.117. 

Kuten aiemmin mallissa 7, myös mallissa 8 sekä yritysvastuuraportin että GRI-viite-

kehyksen käytön voidaan todeta vaikuttavan positiivisesti yhtiön markkina-arvoon. 

Outlier-havainnon poistaminen ei vaikuta merkittävästi kyseisten muuttujien kertoi-

miin. Myös tilastolliset merkitsevyystasot säilyvät mallin 7 tasolla, sekä yritysvas-

tuuraportin varmentamisen että GRI-viitekehyksen noudattamisen pysyessä tilastol-

lisesti merkitsevinä. Tarkasteltaessa yritysvastuuraportin varmentamisen ja GRI-vii-

tekehyksen noudattamisen vaikutuksia samassa mallissa tutkimukselle asetetut tut-

kimushypoteesit kaksi ja kolme yritysvastuuraportin varmentamisen ja GRI-viiteke-

hyksen noudattamisen osalta jäävät molempien muuttujien osalta voimaan. 

Yritysvastuuraportin julkaisumuodon osalta aineisto jaettiin vuosikertomuksen yh-

teydessä raportoituun yritysvastuuraporttiin sekä erilliseen yritysvastuuraporttiin. Li-

säanalyysi mallin 8 (outlier-havainnon poistaminen) osalta osoittaa, että suomalais-

ten listayhtiöiden keskuudessa yritysvastuuraportin julkaisumuodon ja logaritmin 

markkina-arvon välinen korrelaatio ei ole tilastollisesti merkitsevä (liite 6). Markkina-

arvon logaritmin ja yritysvastuuraportin julkaisumuodon välinen selitysosuus on ai-

noastaan noin 0,3 % ja negatiivinen. Yritysvastuuraportin erillinen julkaisu ei myös-

kään korreloi kirjanpitoarvon eikä tuloksen ennen veroja kanssa. Suomalaisten lis-

tayhtiöiden osalta yritysvastuuraportin julkaisumuodolla ei ole vaikutusta yhtiön 

markkina-arvoon. 
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

4.1 Keskeisimmät tutkimustulokset 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yritysvastuuraportin julkaiseminen vai-

kuttaa yhtiön markkina-arvoon ja siten yhtiön osakkeenomistajien sijoituskäyttäyty-

miseen. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin, onko yritysvastuuraportin varmentami-

sella ja GRI-viitekehyksen käytöllä osana yritysvastuuraportin laatimista vaikutusta 

yhtiön markkina-arvoon. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostui suomalaisista lis-

tayhtiöistä, jotka olivat listautuneina Helsingin pörssiin (Nasdaq OMX Helsinki) syys-

kuussa 2017. Alkuperäisestä aineistosta poistettiin ne yhtiöt, jotka olivat listautuneet 

tai fuusioituneet vuoden 2017 sekä ne yhtiöt, joiden kirjanpitoarvo oli negatiivinen. 

Lopullinen tutkimusaineisto koostui siis 122 yhtiöstä, joista 56 oli julkaissut yritys-

vastuuraportin. Tutkimusmenetelmänä käytettiin Ohlsonin (1995) mallia ja lineaa-

rista regressioanalyysiä.  

Tutkimuksessa testatut tutkimushypoteesit muodostettiin aikaisempien tutkimustu-

losten perusteella yritysvastuuraportin julkaisemisen vaikutukset yhtiön markkina-

arvoon huomioon ottaen. Lisäksi aikaisemman tutkimuksen valossa tarkasteltiin 

myös yritysvastuuraportin varmentamisen sekä GRI-viitekehyksen noudattamisen 

vaikutuksia yhtiön markkina-arvoon. Aikaisempi tutkimus osoitti, että kaikilla kol-

mella edellä mainitulla muuttujalla saattaisi olla positiivinen vaikutus yhtiön mark-

kina-arvoon. Tutkimushypoteeseja muodostettiin yhteensä kolme kappaletta. 

Mallien avulla tutkittiin yritysvastuuraportin julkaisemisen vaikutusta yhtiön mark-

kina-arvoon, yritysvastuuraportin varmentamisen vaikutusta yhtiön markkina-ar-

voon sekä GRI-viitekehyksen noudattamisen vaikutusta yhtiön markkina-arvoon. 

Yritysvastuuraportin varmentamisen ja GRI-viitekehyksen noudattamisen vaikutuk-

sia tarkasteltiin sekä yhdessä että erikseen. Tutkimukselle asetettuja tutkimushypo-

teeseja testattiin regressioanalyysin avulla SAS-ohjelmistoa hyödyntäen. Regres-

siomallien analysoinnin yhteydessä tehdyt havainnot tutkimustuloksista on koottu 

taulukkoon 16 yhdessä aikaisemmin (kappale 2.6 Tutkimushypoteesit) määriteltyjen 
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tutkimushypoteesien kanssa. Taulukossa verrataan asetettuja tutkimushypoteeseja 

tutkimustulokseen sekä tuodaan esille johtopäätökset hypoteesien hyväksyttävyy-

destä. 

Taulukko 16. Tutkimustulosten yhteenveto 

Hypoteesit Tutkimustulokset Johtopäätös 

H1: 

Yritysvastuuraportin  
julkaiseminen vaikuttaa  
positiivisesti yhtiön  
markkina-arvoon. 

Yritysvastuuraportin julkaisemi-
sella on positiivinen vaikutus  
yhtiön markkina-arvoon.  

Hyväksytään 
H1. 

H2: 

Yritysvastuuraportin  
varmentaminen vaikuttaa 
positiivisesti yhtiön  
markkina-arvoon. 

Yritysvastuuraportin julkaisemi-
nen vaikuttaa positiivisesti  
yhtiön markkina-arvoon.  

Hyväksytään 
H2. 

H3: 

Yritysvastuuraportin  
laatiminen  
GRI-viitekehystä  
noudattaen vaikuttaa  
positiivisesti yhtiön  
markkina-arvoon. 

Yritysvastuuraportin laatiminen 
GRI-viitekehystä noudattaen  
vaikuttaa positiivisesti yhtiön 
markkina-arvoon. 

Hyväksytään 
H3. 

Hypoteesin 1 (yritysvastuuraportin julkaiseminen) kohdalla havaittiin tilastollisesti 

erittäin merkitsevä ja positiivinen yhteys yhtiön markkina-arvoon. Yritysvastuurapor-

tin julkaisemisella on näin ollen vaikutusta yhtiön markkina-arvoon. Yhtiön osak-

keenomistajien voidaan siis todeta arvostavan yritysvastuuraportin julkaisemista, 

sillä yritysvastuuraportin julkaiseminen on yhteydessä yhtiön korkeampaan mark-

kina-arvoon. Havainto on johdonmukainen Berthelot et al. (2012) tutkimustulosten 

kanssa, jotka osoittivat sijoittajien arvostavan positiivisesti yritysvastuuraporttien jul-

kaisemista. Lisäksi tutkimustulokset vastaavat Schadewitz et al. (2010) tutkimustu-

loksia, joiden perusteella yritysvastuuraportin julkaisemisen avulla pystytään vähen-

tämään tiedon epäsymmetriaa yhtiön johdon ja osakkeenomistajien välillä. Yritys-

vastuuraportin julkaisemisen osalta tutkimuksessa havaittiin lisäksi merkittävä ero 
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tutkimuksessa käytettyjen perusteollisuuden sekä teollisuustuotteiden ja -palvelui-

den toimialojen yhtiöiden markkina-arvojen osalta verrattuna muiden toimialojen yh-

tiöiden markkina-arvoihin.  

Kirjanpitolain mukaiset suuret yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt ovat vel-

vollisia raportoimaan yritysvastuuasioistaan tilinpäätöksensä 2017 yhteydessä. 

Jotta raportointivelvollisuus koskisi yhtiötä, yhtiön on lisäksi oltava työllistänyt kes-

kimäärin 500 henkeä tilikauden aikana. Tutkimuksen yhteydessä otettiin huomioon 

myös kirjanpitolain mukaiset suuret yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt, joita 

raportointivelvollisuus olisi tilinpäätöksen 2016 tunnuslukujen perusteella koskenut. 

Tutkimuksen perusteella havaittiin, että suuryhtiöiden joukossa yritysvastuuraportin 

julkaisseiden yhtiöiden markkina-arvo kasvoi merkittävästi verrattuna suuryhtiöihin, 

jotka eivät olleet julkaisseet yritysvastuuraporttia ja, joilla oli vastaavat taloudelliset 

tunnusluvut. 

Tutkimus osoitti hypoteesin 2 (yritysvastuuraportin varmentaminen) osalta, että yri-

tysvastuuraportin varmentaminen vaikuttaa yhtiön markkina-arvoon. Vaikutuksen 

todettiin olevan lisäksi positiivinen. Havaintoa tukee Cheng et al. (2015) tutkimustu-

lokset, joiden perusteella yritysvastuuraportin varmentaminen lisää sijoittajien mie-

lenkiintoa investointia kohtaan. Toisaalta myös Simnett et al. (2009) havainto siitä, 

että yhtiöt pyrkivät maineensa parantamiseksi varmentamaan yritysvastuuraport-

tinsa ulkopuolisella asiantuntijalla tukee tässä tutkimuksessa tehtyjä havaintoja. Si-

joittajat näyttävät tämän tutkimuksen osalta pitävän niitä yhtiöitä, jotka ovat julkais-

seet yritysvastuuraportin ja varmennuttaneet sen ulkopuolisella taholla, potentiaali-

sempina sijoituskohteina kuin niitä yhtiöitä, jotka eivät ole varmennuttaneet yritys-

vastuuraporttiaan. 

GRI-viitekehyksen käyttämisen osalta tutkimus osoitti, että GRI-viitekehyksen käy-

töllä on vaikutusta yhtiön markkina-arvoon. Kuten yritysvastuuraportin julkaisemisen 

ja yritysvastuuraportin varmentamisen osalta, vaikutus GRI-viitekehyksen käytön 

osalta oli tutkimuksen mukaan lisäksi positiivinen. Tutkimustulosta tukee Schade-

witz et al. (2010) tekemä havainto GRI-viitekehyksen noudattamisesta tarkemman 
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markkina-arvon saavuttamiseksi. Myös De Klerk et al. (2015) tutkimustulokset kor-

keampilaatuisten yritysvastuuraporttien julkaisuiden yhteyksistä korkeampiin mark-

kina-arvoihin tukee tutkimustulosta, sillä GRI-viitekehystä noudattaen laadittuja yri-

tysvastuuraportteja pidetään usein laadukkaimpina kuin muita viitekehyksiä noudat-

taen laadittuja yritysvastuuraportteja (Siew, 2015).  

4.2 Tulosten lisäarvo, yleistettävyys ja rajoitukset 

Tutkimus tuo lisäarvoa yritysvastuuraportointia käsittelevään tutkimukseen useam-

malla tavalla. Ensinnäkin tutkimus luo uutta tietoa vähän tutkitusta kohteesta, Suo-

malaisten listayhtiöiden yritysvastuuraporteista kvantitatiivisella näkökulmalla. Li-

säksi tutkimus laajentaa yritysvastuuraportointiin liittyvien osa-alueiden tutkimus-

kenttää, tarjoten tutkimustuloksia aiemmin hyvin vähän tutkitusta aiheesta, yritys-

vastuuraportin varmentamisen vaikutuksesta yhtiön markkina-arvoon. Tutkimus 

myös päivittää aiemmin tutkittua aihetta, yritysvastuuraportin julkaisemisen vaiku-

tusta yhtiön markkina-arvoon, ja tuo sen uudelle vuosikymmenelle, jossa yritysvas-

tuuraportin julkaiseminen ei ole enää yhtä harvinaista kuin noin kymmenen vuotta 

sitten.  

Erityisesti yritysvastuuraportoinnin varmentamisen osalta on todettu tutkimuksen 

olevan kontekstisidonnaista. Tämän takia on tärkeää saada uusia tutkimustuloksia 

aiheesta suomalaisten yhtiöiden näkökulmasta. Yritysvastuuraportin julkaisemiseen 

kohdistuvaa työtaakkaa on pyritty ottamaan huomioon suomalaisessa lainsäädän-

nössä Euroopan Unionin direktiivien sallimien maakohtaisten helpotusten käyttöön-

otolla (HE 208/2016). Pakottavuus saatetaan kokea suomalaisissa suuryhtiöissä 

haasteellisena. Tutkimus tarjoaa kuitenkin yhtiöille motivaatiota tuottaa jatkossakin 

yritysvastuuraportteja ja mahdollisesti myös antaa uusille yrityksille kannustusta läh-

teä raportoimaan yritysvastuuasioistaan. Samalla tutkimus tarjoaa sijoittajille infor-

maatiota yritysvastuuraportin julkaisemisen, kuten myös GRI-viitekehyksen noudat-

tamisen ja yritysvastuuraportin varmentamisen, tärkeydestä sijoitusnäkökulmasta.  
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Tutkimuksen yleistettävyyttä rajoittaa sen yhteys ainoastaan suomalaisiin listayhti-

öihin. Tutkimustuloksia ei siis voida yleistää koko Suomea kattavaksi, sillä esimer-

kiksi yhtiöiden kokojakauma ei vastaa kaikkien suomalaisten yhtiöiden jakaumaa. 

Lisäksi yritysvastuuraportin julkaisemisen on havaittu olevan yleisempää suuryhti-

öiden keskuudessa, joten tutkimustuloksia ei voida myöskään tästä syystä yleistää 

kaikkiin suomalaisiin listaamattomiin yhtiöihin.  

Tutkimuksessa käytetty aineiston on julkisesti saatavilla yhtiöiden verkkosivuilta, 

Helsingin pörssin verkkosivuilta sekä Global Reporting Initiative:n ylläpitämältä Sus-

tainability Disclosure -tietokannasta. Tutkimuksen toteuttaminen on mahdollista tie-

don saatavuuden osalta näin ollen myös muiden tutkimusten laatijoiden toimesta. 

Koska tutkimuksessa on käytetty valmiiksi julkisessa tietokannassa olevaa aineis-

toa, tulee aineiston oikeellisuuteen suhtautua kriittisesti. Tutkimusta laadittaessa to-

dettiin kuitenkin aineiston olevan luotettavasta lähteestä ja alan asiantuntijoiden vai-

kuttaneen aineiston keräämiseen. Tutkimusta tehdessä on edellä mainitun lisäksi 

pyritty tuomaan esille päätöksentekoon vaikuttaneet seikat sekä mahdolliset täy-

dentävät aineistonkeruumenetelmät, mitkä nostavat tutkimuksen luotettavuutta. Tu-

losten luotettavuuden parantamiseksi tutkimuksessa käytettiin myös monissa 

muissa tutkimuksissa aiemmin hyödynnettyä Ohlsonin (1995) mallia, jonka muuttu-

jien tiedetään selittävän yhtiön markkina-arvoa ja ottavan huomioon myös ei-talou-

dellisen tiedon vaikuttavuuden. 

Koska aineisto koostui ainoastaan suomalaisista listayhtiöistä tietyllä ajan hetkellä, 

voidaan tutkimuksen rajoitteena pitää aineiston suppeutta. Laajemman aineiston 

käyttö vahvistaisi tutkimustuloksien luotettavuutta sekä mahdollisesti parantaisi tut-

kimustulosten yleistettävyyttä. Samalla se kuitenkin lisäisi mahdollisen mittausvir-

heen riskiä. Tutkimuksen rajoitteena on otettava lisäksi huomioon, että yritysvastuu-

raportti julkaistaan useimmiten samaan aikaan vuosikertomuksen julkaisemisen 

kanssa. Vaikka listatut yhtiöt ovat julkaisseet tulostietonsa suurimmassa osassa ta-

pauksia ennen vuosikertomuksen ja yritysvastuutietojen julkaisemista, saattaa vuo-

sikertomuksen julkaiseminen vaikuttaa osakekäyttäytymiseen. Näin ollen tutkimus-
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tuloksiin on suhtauduttava kriittisesti. Tilinpäätöksestä 31.12.2017 eteenpäin, ylei-

sen edun kannalta merkittävän suurten yhtiöiden tulee julkaista yritysvastuurapor-

tointiin rinnastettavat tiedot samaan aikaan tilinpäätöksensä kanssa. 

Tutkimusaineisto koostui yhtiökohtaisesti yhden tilinpäätöksen tunnusluvuista ja ei-

taloudellisesta tiedosta. Tutkimuksessa suuryhtiöksi laskettiin ne yhtiöt, joiden tili-

kauden liikevaihto, taseen loppusumma ja henkilöstömäärä, ylittivät vähintään kah-

den edellä mainitun tunnusluvun osalta kirjanpitolain asettamat raja-arvot suuryhti-

ölle. Liikevaihdon osalta raja-arvo oli 40 miljoonaa euroa ja taseen osalta 20 miljoo-

naa euroa. Henkilöstön lukumäärän raja-arvo oli 250 henkeä. Henkilöstön keski-

määräinen lukumäärä tuli lisäksi olla yli 500 henkeä, jotta yhtiö olisi jatkossa selvi-

tysvelvollinen (Kirjanpitolautakunta, 2017). Kirjanpitolain mukaan suuriin yhtiöihin 

lasketaan ne yhtiöt, joiden edellä mainitut tunnusluvut ovat ylittyneet tilinpäätök-

sessä ja sitä välittömästi edeltäneessä tilinpäätöksessä. Tähän perustuen tutkimuk-

sessa suuriin yhtiöihin on saattanut lukeutua myös yhtiöitä, joiden välittömästi edel-

tänyt tilinpäätös ei ole ylittänyt kirjanpitolain asettamia rajoja ja yhtiötä ei näin ollen 

luokitella todellisuudessa suuriin yhtiöihin. 

4.3 Jatkotutkimusaiheet 

Kuten edellä todettiin, yleisen edun kannalta merkittävät, suuret, yhteisöt ovat vel-

vollisia 31.12.2017 päättyvältä tilikaudeltaan sisällyttämään toimintakertomuk-

seensa selvityksen myös muista kuin taloudellisista tiedoista (KPL 3a:1 §), jotka 

voidaan tässä yhteydessä rinnastaa yritysvastuuraportointiin. Muutos avaa mahdol-

lisuuden jatkotutkimukseen erityisesti niiden yhtiöiden osalta, jotka eivät ole vapaa-

ehtoisesti ennen muutosta julkaisseet yritysvastuuraporttia. Tulevissa tutkimuksissa 

voidaan esimerkiksi testata, onko raportointivelvollisuuden muutos vaikuttanut uu-

sien raportointivelvollisten yhtiöiden osakkeenomistajien sijoituskäyttäytymiseen. 

Mikäli yritysvastuuraporttien varmentamisen suosio jatkuu samansuuntaisena ja si-

dosryhmien intressi varmennettuja yritysvastuuraportteja kohtaan säilyy samalla ta-

solla tai kasvaa, on jatkossa mahdollista tutkia varmennettuja yritysvastuuraportteja 
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lisäksi uusista ja kattavammista näkökulmista. Lisäksi vertailua Big 4 -yhtiöiden suo-

rittamien ja muiden konsulttitoimistojen välillä pystytään tekemään painottaen laatua 

sekä esimerkiksi tässä tutkimuksessa pääasiassa ollutta yhtiön markkina-arvoa. 

Integroidun raportoinnin uskotaan tulevaisuudessa kasvavan (Pricewaterhouse-

Coopers, 2017). Tutkimuksen laatimishetkellä suomalaisista listayhtiöistä ainoas-

taan kolme oli noudattanut vuosikertomuksensa laatimisessa integroidun raportoin-

nin viitekehystä. Osuuden kasvaessa, myös mahdollisuudet integroidun raportoin-

nin tarkasteluun osana laajempaa tutkimusaluetta voidaan ottaa käyttöön. Integroi-

tujen raporttien määrän kasvu mahdollistaa muun muassa tutkimuksen siitä, koke-

vatko sijoittajat Suomessa integroidut raportit suuremmaksi avuksi päätöksenteossa 

kuin perinteiset vuosikertomukset ja erilliset yritysvastuuraportit. 

Vaikka yritysvastuuraportoinnin tutkimusalueet ovat laajentuneet viimeisen vuosi-

kymmenen aikana, täsmällisempi tarkastelu Suomen mittakaavassa on omiaan tuo-

maan lisäarvoa lainsäätäjille, sijoittajille sekä yritysten johdolle. Tämä kuitenkin 

edellyttää yritysvastuuraportoinnin määrän kasvua kattavamman otoksen saa-

miseksi ja tutkimustulosten yleistettävyyden parantamiseksi. 
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LIITTEET 

Liite 1. Aineiston kuvailussa käytetyt yhtiöt (n = 126) 

Afarak Group Oyj Nurminen Logistics Oyj 

Affecto Oyj Olvi Oyj 

Aktia Bank Abp Orava Asuntorahasto Oyj 

Alma Media Oyj Oriola-KD Oyj 

Amer Sports Oyj Orion Oyj 

Apetit Oyj Outokumpu Oyj 

Asiakastieto Group Oyj Outotec Oyj 

Aspo Oyj Panostaja Oyj 

Aspocomp Group Oyj Pihlajalinna Oyj 

Atria Oyj PKC Group Oyj 

Basware Oyj Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj 

Biohit Oyj Ponsse Oyj 

Bittium Oyj Pöyry Oyj 

CapMan Oyj QPR Software Oyj 

Cargotec Oyj Qt Group Oyj 

Caverion Oyj Raisio Oyj 

Citycon Oyj Ramirent Oyj 

Componenta Oyj Rapala VMC Oyj 

Consti Yhtiöt Oyj Raute Oyj 

Cramo Oyj Restamax Oyj 

Digia Oyj Revenio Group Oyj 

Digitalist Oyj Robit Oyj 

DNA Oyj Saga Furs Oyj 

Dovre Group Oyj Sampo Oyj 

Efore Oyj Sanoma Oyj 

Elecster Oyj Scanfil Oyj 

Elisa Oyj Sievi Capital Oyj 

Endomines Siili Solutions Oyj 

eQ Oyj Solteq Oyj 

Etteplan Oyj Soprano Oyj 

Evli Pankki Oyj Sotkamo Silver AB 
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Exel Composites Oyj Sponda Oyj 

Finnair Oyj SRV Yhtiöt Oyj 

Fiskars Oyj Abp SSAB AB 

Fortum Oyj SSH Communications Security 

F-Secure Oyj Stockmann Oyj 

Glaston Oyj Abp Stora Enso Oyj 

HKScan Oyj Suomen Hoivatilat Oyj 

Honkarakenne Oyj Suominen Oyj 

Huhtamäki Oyj Taaleri Oyj 

Ilkka Yhtymä Oyj Talenom Oyj 

Incap Oyj Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 

Innofactor Oyj Technopolis Oyj 

Investors House Oyj Tecnotree Oyj 

Kemira Oyj Teleste Oyj 

Keskisuomalainen Oyj Telia Company AB 

Kesko Oyj Tieto Oyj 

Kesla Oyj Tikkurila Oyj 

KONE Oyj Tokmanni Group Oyj 

Konecranes Oyj Trainers' House Oyj 

Kotipizza Group Oyj Tulikivi Oyj 

Lassila & Tikanoja Oyj UPM-Kymmene Oyj 

Lehto Group Oyj Uponor Oyj 

Lemminkäinen Oyj Uutechnic Group Oyj 

Marimekko Oyj Vaisala Oyj 

Martela Oyj Valmet Oyj 

Metso Oyj Valoe Oyj 

Metsä Board Oyj Viking Line Abp 

Neo Industrial Oyj Wulff-Yhtiöt Oyj 

Neste Oyj Wärtsilä Oyj Abp 

Nokia Oyj YIT Oyj 

Nokian Renkaat Oyj Yleiselektroniikka Oyj 

Nordea Bank AB FDR Ålandsbanken Abp 
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Liite 2. Alkuperäisestä aineistosta poistetut yhtiöt (n = 3) 

Ahlstrom-Munksjö Oyj  

Kamux Oyj  

Silmäasema Oyj 
 

 

 

Liite 3. Regressioanalyysi, malli 2 - painotuksen poisto (selitettävä MV; n=122) 

 

  kerroin   t-arvo   toleranssi  
vakio 43.890 0.13     

BV 1.156 5.34 *** 0.170 

EBT 9.074 5.89 *** 0.272 

NEGEBT -12.566 -2.45 ** 0.144 

YVRAP 327.167 0.61   0.833 

F-arvo 113.88 *** White, p-arvo 0.257  
R² 0.796  Durbin-Watson 1.956   

*** Tilastollisesti erittäin merkitsevä < 0.001 
** Tilastollisesti merkitsevä < 0.05 

 

Liite 4. Korrelaatiomatriisi ja Mann-Whitneyn testin tulokset,  
            malli 3 - logaritmi MV (n=122) 

       

 LNMV BV EBT 

LNMV 1.000           

BV 0.568 *** 1.000       

EBT 0.410 *** 0.190 ** 1.000   
              

YVRAP 8.002 ***         

*** Tilastollisesti erittäin merkitsevä < 0.001 

LNMV Logaritmi markkina-arvosta   

BV Kirjanpitoarvo    

EBT Tulos ennen veroja   

YVRAP Saa arvon 1, mikäli yhtiö on julkaissut yritysvastuuraportin 
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Liite 5. Regressioanalyysi, malli 3 - logaritmi MV (selitettävä LNMV; n=122)  

 

  kerroin   t-arvo   toleranssi  
vakio 4.4256 30.01 ***   

BV 0.0002 1.80 * 0.170 

EBT 0.0017 2.70 ** 0.272 

NEGEBT -0.0021 -0.91   0.144 

YVRAP 2.1680 9.10 *** 0.833 

F-arvo 56.69 *** White, p-arvo 0.078  
R² 0.660  Durbin-Watson 1.934   

*** Tilastollisesti erittäin merkitsevä < 0.001 

** Tilastollisesti merkitsevä < 0.05 
* Tilastollisesti melkein merkitsevä < 0.1 

 

Liite 6. Regressioanalyysi, malli 4 - NEGEBT poisto (selitettävä LNMV; n=122) 

 

  kerroin   t-arvo   toleranssi  
vakio 4.4303 30.08 ***   

BV 0.0002 5.91 *** 0.867 

EBT 0.0013 3.56 *** 0.917 

YVRAP 2.1620 9.08 *** 0.834 

F-arvo 75.42 *** White, p-arvo 0.090  
R² 0.657  Durbin-Watson 1.944   

*** Tilastollisesti erittäin merkitsevä < 0.001 
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Liite 7. Korrelaatiomatriisi ja Mann-Whitneyn testin tulokset,  
            malli 5 - outlier-havaintojen poisto (n=120) 

       

 LNMV BV EBT 

LNMV 1.000           

BV 0.560 *** 1.000       

EBT 0.561 *** 0.539 *** 1.000   
              

YVRAP 7.868 *** 8.391 *** 5.675 *** 

*** Tilastollisesti erittäin merkitsevä < 0.001 

LNMV Logaritmi markkina-arvosta   

BV Kirjanpitoarvo    

EBT Tulos ennen veroja   

YVRAP Saa arvon 1, mikäli yhtiö on julkaissut yritysvastuuraportin 

 

Liite 8. Regressioanalyysit, pienet ja keskisuuret yhtiöt 

         

Pienet   kerroin   t-arvo   toleranssi  
(n=48)  vakio 3.360 23.39 ***   

  BV 0.012 4.10 *** 0.902 

  EBT 0.020 3.12 ** 0.925 

  YVRAP 0.091 0.22  0.963 

  F-arvo 7.46 *** White, p-arvo 0.501  

  R² 0.337  Durbin-Watson 1.538  

                

Keskisuuret   kerroin   t-arvo   toleranssi  
(n=45)  vakio 5.7651 37.31 ***   

  BV 0.0007 1.26  0.619 

  EBT 0.0040 1.44  0.884 

  YVRAP 0.0762 0.33  0.678 

  F-arvo 2.58 * White, p-arvo 0.486  

  R² 0.159  Durbin-Watson 1.965  

  *** Tilastollisesti erittäin merkitsevä < 0.001  

  ** Tilastollisesti merkitsevä < 0.05  

  
* Tilastollisesti melkein merkitsevä < 0.1  
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Liite 9. Regressioanalyysit, teollisuusyhtiöt ja muut yhtiöt 

        

Teollisuusyhtiöt      

(n=54)   kerroin   t-arvo   toleranssi 

  vakio 4.3120 21.10 ***   

  BV 0.0002 2.96 *** 0.778 

  EBT 0.0016 2.74 *** 0.808 

  YVRAP 2.6000 7.57 *** 0.763 

  F-arvo 49.10 *** White, p-arvo 0.084 

  R² 0.747  Durbin-Watson 2.242 

              

Muut yhtiöt      

(n=68)   kerroin   t-arvo   toleranssi 

  vakio 4.5256 21.78 ***   

  BV 0.0003 4.93 *** 0.898 

  EBT 0.0011 2.22 ** 0.961 

  YVRAP 1.8185 5.53 *** 0.874 

  F-arvo 31.41 *** White, p-arvo 0.036 

  R² 0.596  Durbin-Watson 1.688 

  *** Tilastollisesti erittäin merkitsevä < 0.001 

  
** Tilastollisesti merkitsevä < 0.05 

 

Liite 10. Korrelaatiomatriisi ja Mann-Whitneyn testin tulokset,  
              kirjanpitolain mukaiset suuret yhtiöt (n=78) 

       

  LNMV BV EBT 

MV 1.000           

BV 0.606 *** 1.000       

EBT 0.414 *** 0.153  1.000   
              

YVRAP -5.493 *** -6.024 *** -3.503 *** 

*** Tilastollisesti erittäin merkitsevä < 0.001 

LNMV Logaritmi markkina-arvosta     

BV Kirjanpitoarvo     

EBT Tulos ennen veroja    

YVRAP Saa arvon 1, mikäli yhtiö on julkaissut yritysvastuuraportin 
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Liite 11. Korrelaatiomatriisi ja Mann-Whitneyn testin tulokset,  
              kirjanpitolain mukaiset pienet ja keskisuuret yhtiöt (n=44) 

       

  LNMV BV EBT 

MV 1.000           

BV 0.581 *** 1.000       

EBT 0.642 *** 0.891 *** 1.000   
              

YVRAP -5.493 *** -6.024 *** -3.503 *** 

*** Tilastollisesti erittäin merkitsevä < 0.001 

LNMV Logaritmi markkina-arvosta     

BV Kirjanpitoarvo     

EBT Tulos ennen veroja    

YVRAP Saa arvon 1, mikäli yhtiö on julkaissut yritysvastuuraportin 

 

Liite 12. Regressioanalyysi, kirjanpitolain mukaiset pienet ja keskisuuret  
               yhtiöt (n=44) 

 

  kerroin   t-arvo   toleranssi 

vakio 3.987 22.54 ***   

BV -0.000 -0.09   0.187 

EBT 0.019 2.08 ** 0.200 

YVRAP 0.647 0.84   0.452 

F-arvo 9.75 *** White, p-arvo  0.621 

R² 0.422  Durbin-Watson   1.334 

*** Tilastollisesti erittäin merkitsevä < 0.001 

** Tilastollisesti merkitsevä < 0.05 
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Liite 13. Korrelaatiomatriisi ja Mann-Whitneyn testin tulokset,  
              malli 7 - VARM- ja GRI-muuttujat (n=56) 

       

 LNMV BV EBT 

LNMV 1.000           

BV 0.568 *** 1.000       

EBT 0.410 *** 0.190 ** 1.000   

              

VARM 4.575 *** 4.173 *** 2.878 ** 

GRI -3.091 ** -1.947 * -1.925 * 

*** Tilastollisesti erittäin merkitsevä < 0.001   

** Tilastollisesti merkitsevä < 0.05   

* Tilastollisesti melkein merkitsevä < 0.1   

LNMV Logaritmi markkina-arvosta   

BV Kirjanpitoarvo     

EBT Tulos ennen veroja    

VARM Saa arvon 1, mikäli yhtiön yritysvastuuraportti on  
varmennettu 

GRI Saa arvon 1, mikä yhtiö on käyttänyt GRI-viitekehystä 

 

Liite 14. Regressioanalyysi, malli 7 - VARM- ja GRI-muuttujat  
              (selitettävä LNMV; n=56) 

       

  kerroin   t-arvo  toleranssi  
vakio 5.5622 18.99 ***   

BV 0.0002 6.09 *** 0.882 

EBT 0.0012 4.14 *** 0.964 

VARM 0.8805 3.06 ** 0.691 

GRI 0.8807 2.49 ** 0.780 

F-arvo 29.44 *** White, p-arvo 0.798  
R² 0.698  Durbin-Watson 2.117   

*** Tilastollisesti erittäin merkitsevä < 0.001 
** Tilastollisesti merkitsevä < 0.05 
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Liite 15. Korrelaatiomatriisi ja Mann-Whitneyn testin tulokset,  
              malli 8 - outlier-havainnon poisto (n=55) 

       

 LNMV BV EBT 

LNMV 1.000           

BV 0.579 *** 1.000       

EBT 0.564 *** 0.662 ** 1.000   

              

VARM 4.459 *** 4.046 *** 3.203 ** 

GRI -3.044 ** -1.877 * -2.073 ** 

*** Tilastollisesti erittäin merkitsevä < 0.001   

** Tilastollisesti merkitsevä < 0.05   

* Tilastollisesti melkein merkitsevä < 0.1   

LNMV Logaritmi markkina-arvosta   

BV Kirjanpitoarvo     

EBT Tulos ennen veroja    

VARM Saa arvon 1, mikäli yhtiön yritysvastuuraportti on  
varmennettu 

GRI Saa arvon 1, mikä yhtiö on käyttänyt GRI-viitekehystä 

 

Liite 16. Mann-Whitneyn testin tulokset,  
              yritysvastuuraportin erillinen julkaisu (n=55) 

       

  LNMV   BV   EBT   

JULK 0.203   -0.601   0.178   

    

LNMV Logaritmi markkina-arvosta     

BV Kirjanpitoarvo     

EBT Tulos ennen veroja    

JULK Saa arvon 1, mikäli yritysvastuuraportti on julkaistu erillisenä  
julkaisuna 

 

 

 


