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Tämän työn tavoitteena on tutkia, mitä valtion omistamat pörssiyhtiöt kertovat veroraporteis-

saan ja miten raportoidut tiedot vastaavat Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston 

ohjeistuksen vaatimuksia. Tarkastelun kohteeksi on valittu em. kuudentoista yhtiön verora-

portit vuodelta 2016. 

 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä esitellään yritysten raportointia selittäviä teorioi-

ta. Agenttiteorian mukaan päämiehen valtuuttama agentti on velvollinen raportoimaan pää-

miehelleen valtuutuksensa piiriin liittyvistä asioista. Sidosryhmäteorian mukaan yritys ja sen 

sidosryhmät pyrkivät molempia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön, jolloin raportointia käy-

tetään keskusteluvälineenä. Legitimaatioteorian mukaan raportointi on eräs yritykselle käytet-

tävissä oleva työväline oman olemassaolon oikeutuksen osoittamiseen muulle yhteisölle. Li-

sääntyneiden veroraportointivaatimusten taustalla on kansallisvaltioiden veropohjan rapau-

tuminen ja monikansallisten yritysten ns. voitonsiirron (profit shifting) hillitseminen.  

 

Tutkimusmenetelmänä työssä on käytetty sisällönanalyysiä ja diskurssianalyysiä. Sisällön-

analyysi osoittaa, että edes valtion enemmistöomisteiset yhtiöt eivät täysin täytä verojalanjäl-

kiraporteille asetettuja vaatimuksia. Varsinkaan maakohtaisia tietoja ei esitetä. Raporteilta 

puuttuu myös ulkoinen varmennus. Vähemmistöomisteiset yhtiöt raportoivat GRI-ohjeistuk-

sen mukaisesti taloudellisen lisäarvon tuottamisen ja jakautumisen, mutta maakohtaisia tieto-

ja yhtiöt eivät yhtä poikkeusta lukuun ottamatta esitä. Yhtiöille jätetty oikeus vedota raportoi-

mattomien tietojen osalta mm. olennaisuuteen ja liikesalaisuuksiin sekä riittävän raportoinnin 

valvonnan puute mahdollistavat puutteellisen raportoinnin jatkossakin. Laillisuus- ja verot ku-

luina-diskurssit osoittavat, että yhtiöt pyrkivät kuitenkin ylläpitämään ja rakentamaan legiti-

maatiotaan. Sidosryhmillä, erityisesti asiakkailla ja omistajilla, onkin todennäköisesti kansal-

lisvaltioita tehokkaammat keinot painostaa yhtiöitä raportoimaan avoimemmin veroasiois-

taan.  
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The aim of this study was to find out what information state-owned corporations disclose in 

their tax footprint reports and in which ways the data is aligned with the guidelines of the 

Ownership Steering Department of Prime Minister’s Office. The reports of sixteen state-

owned corporations regarding the year 2016 were analyzed. 

 

The theoretical framework of the study presents the most common theories explaining the 

voluntary reporting of corporations. The theory of agency considers the report as a part of the 

contract between the principal and the agent. The stakeholder theory sees reporting as a tool 

for the discussion needed in the co-operation between the firm and its stakeholder groups. 

The legitimacy theory regards reporting as the means to provide information and assurance 

on the legitimacy of the firm to the rest of the society. The recently increased demands for 

additional tax footprint reporting have been ignited by the tax base erosion of nation states 

and the attempts to inhibit the profit shifting exercised by many multinational companies. 

 

The tax footprint reports were analyzed by content analysis and discourse analysis. The re-

sults show that not even those public corporations, in which the state is the majority share-

holder, publish tax footprint reports in complete alignment with the guidelines set by the 

state. Most importantly, the country-by-country tax information is omitted. Furthermore, the 

reports have no external assurance. The country-by-country data are missing also from the 

reports based on the GRI-guidelines of the minority-owned public corporations. This can be 

explained by the comply-or-explain clause in the guidelines – based on the relevancy, trade 

secrets or similar reason, companies can carry on omitting country based data. This is fur-

ther enhanced by the lack of repercussions to firms not conforming to the demands of the 

guidelines.  

 

The discourses emphasizing legality and taxes as costs aim to present the corporations as 

legitimate; even if their tax footprint reports are incomplete. It is likely that the stakeholders of 

the companies, including customers and shareholders, are in key roles – and in far more 

powerful roles than the nation states - in persuading the firms to embrace more transparent 

reporting practices regarding their taxes. 

 



ALKUSANAT 

 

Parhaimmat kiitokseni työni tarkastajille, professori Pasi Syrjälle ja tutkijaopettaja  

Helena Sjögrénille nopeista ja napakoista kommenteista! 

 

Kiitos myös muille sidosryhmilleni! 

 

 

Lappeenrannassa 23.05.2018 

 

Tuija Vartia 

 

  



   

SISÄLLYSLUETTELO 

1 JOHDANTO .................................................................................................. 9 

1.1 Työn tausta ................................................................................................................... 10 

1.2 Teoreettinen viitekehys, käsitteet ja aiempi tutkimus ................................................. 11 

1.3 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset ....................................................................... 15 

1.4 Tutkimusmenetelmät ja –aineisto ................................................................................ 16 

1.5 Tutkimuksen rajaukset ................................................................................................. 18 

1.6 Työn rakenne ................................................................................................................ 18 

2 YRITYSRAPORTOINTIA SELITTÄVÄT TEORIAT ..................................... 20 

2.1 Tilivelvollisuusteoria .................................................................................................... 20 
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1 JOHDANTO 

Vuoden 2017 verosyksy on aiheuttanut tavalliseen tapaan monenlaista kohua, mutta 

peliyhtiö Supercellin sekä suoraan että välillisesti tuottama runsas verokertymä on 

ollut eräs syksyn ykkösaiheista. Yle Uutisten (Mäntylä 2017) analyysin mukaan Su-

percell maksoi 912 miljoonan euron liiketuloksestaan 181 miljoonaa euroa (19,9 %) 

yhteisöveroina valtiolle. Uutisen mukaan Supercell oli Suomen toiseksi suurimman 

yhteisöveropotin maksaja vuonna 2016. Lisäksi omistajat ja avainhenkilöstö ovat 

maksaneet Suomeen erilaisia veroja yli miljardi euroa vuosina 2012-2016.  

 

Supercelliä seuranneille yhtiön tuottama suuri verokertymä ei liene tullut yllätyksenä, 

sillä yhtiön toiminta on ollut kannattavaa. Lisäksi, kuten Yle Uutisissakin (Mäntylä 

2017) todetaan, Supercellin johtajat ovat ”profiloituneet iloisiksi veronmaksajiksi”. Ilk-

ka Paananen avasi Tekes-tukea koskeneen haastattelun yhteydessä ajatuksiaan 

myös veroista ja yhteiskuntavastuusta jo vuonna 2013 seuraavasti: 

 

”…Haluamme tehdä firman, joka välittää ihmisistään. Haluamme välittää 

myös ympäristöstämme”, peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paa-

nanen kertoo. Se tarkoittaa Paanasen mukaan esimerkiksi sitä, että Su-

percell tai sen perustajat eivät harrasta niin sanottua verosuunnittelua. … 

”Toivoisin että ajattelutapa muuttuisi siitä, miten paljon ne tekee rahaa 

siihen, miten paljon teemme rahaa tälle yhteiskunnalle, työllistämme ja 

maksamme veroja”, Paananen vetoaa. … (Talouselämä 19.04.2013) 

Viime vuosina ilmitulleiden tietovuotojen (esim. LuxLeaks, Panaman paperit) perus-

teella voi päätellä, että Supercellin suhtautumistapa verotukseen on harvinainen 

poikkeus. Saman ovat havainneet myös kansallisvaltiot veropohjansa rapautumisen 

myötä. Tämä on johtanut vaatimuksiin yhtiöiden läpinäkyvämmästä veroasioiden ra-

portoinnista niin viranomaisille kuin julkisestikin. Toistaiseksi osakeyhtiöiden julkinen 

veroraportointi on edelleen pääosin vapaaehtoista ja -muotoista. Valtion enemmistö-

omisteisten yhtiöiden on kuitenkin nykyisin julkaistava ns. verojalanjälkiraportti. Tässä 

tutkimuksessa perehdytäänkin tarkemmin valtion enemmistöomisteisten pörssiyhtiöi-

den verojalanjälkiraportteihin sekä verrataan niitä valtion sijoitusyhtiönsä Solidiumin 

kautta omistamien listayritysten veroraportteihin. 
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1.1 Työn tausta 

Kansainvälisen verokoordinoinnin ja -sääntelyn puute mahdollistaa kansainvälisille 

yhtiöille tuloksen ja niistä maksettavien verojen melko vapaan järjestelyn, näennäi-

sesti lain mukaisesti. Lopputuloksena yhtiöt voivat valita, mihin maahan, jos mihin-

kään, veronsa maksavat. Tämä johtaa moraalisesti arveluttavan esimerkin lisäksi 

tuntuviin käytännön ongelmiin kansallisvaltioissa: veropohja rapautuu, joten mahdol-

lisuudet ylläpitää myös yhtiöiden käyttämiä yhteiskunnallisia palveluja heikkenevät. 

Ongelma kohdistuu kehittyvien maiden lisäksi myös vauraisiin G20-valtioihin. (kts. 

mm. Cobham ja Janský 2015). 

 

Ongelmaan on yritetty löytää ratkaisukeinoja kansainvälisellä yhteistyöllä. Or-

ganisation for Economic Co-operation and Development (OECD) julkaisikin vuonna 

2013 ”Addressing base erosion and profit shifting (BEPS)”-nimisen selvityksen, jonka 

pohjalta on luotu mm. siirtohinnoittelun dokumentointia ja maakohtaisia verotietoja 

sisältäviä raportteja käsittelevä toimenpidesuositusten lista. Vastaavasti Euroopan 

Komissio on julkaissut vuonna 2016 ”Anti-Tax Avoidance Package”-nimisen ohjel-

man, joka sisältää myös veronkiertämisen estämistä koskevan direktiiviin. Osana is-

tuvan hallituksen kansainvälisen veronkierron vastaista toimintaohjelmaa, Valtioneu-

voston kanslian (VNK) omistajaohjaus (2014) on antanut erillisen ohjeistuksen valtion 

enemmistöomisteisille yhtiöille maakohtaisten verojen raportoinnista. Ohjeistuksessa 

määritellään yritysten veroselvitykseen, ns. verojalanjälkiraporttiin, sisällytettävät vä-

himmäistiedot. Tiedot ovat julkisia, toisin kuin BEPS- ja EU-direktiivin edellyttämät 

veroviranomaisille laadittavat veroraportit.  

 

Verottajan lisäksi myös vastuullisesta sijoittamisesta kiinnostuneet ovat kiinnittäneet 

huomionsa yhtiöiden verokäyttäytymiseen. Suomessa esimerkiksi Kirkkohallitus on 

päivittänyt kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeet vuonna 2014. Oh-

jeen kehyksenä toimivat YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Ohjeissa on li-

säksi erikseen linjattu suhtautuminen yritysten verosuunnitteluun ja verojen maksa-

miseen sekä tuotu esille edellytys yritysten veropolitiikan ja verojalanjäljen raportoimi-

sesta (Kirkkohallitus 2014, s. 6). Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lisäksi institu-
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tionaalisista sijoittajista mm. vakuutusyhtiöillä on vastuulliseen sijoittamiseen painot-

tuvia salkkuja (Lundén 2018; Finsif 2017).  

 

Vastuullisessa sijoittamisessa yhtiöiden yhteiskuntavastuullisuutta arvioidaan mm. 

niiden yritysvastuuraporttien perusteella. Tunnetuin kansainvälinen ohjeistus yritys-

vastuuraporteille, Global Reporting Initiative (GRI), sisältää veroja ja julkista tukea 

koskevat raportointiohjeet suoraan tunnusluvuissa G4-EC1 ja G4-EC4 sekä välillises-

ti korruptiota käsittelevissä osuuksissa G4-SO3, G4-SO4 ja G4–SO5 (GRI 2013). Ve-

rot on siis määritelty osaksi yritysten taloudellisen vastuun (G4-EC1, G4-EC4) sekä 

yhteiskuntaan liittyvien vastuiden (G4-SO3, G4-SO4 ja G4-SO5) raportointia. Tällä 

perusteella arvioituna verotus näyttäytyy luontevana osana yritysten yhteiskuntavas-

tuullista toimintaa. Kuten mm. Knuutinen (2014) on seikkaperäisesti pohtinut, verotus 

ei kuitenkaan välttämättä täysin automaattisesti nivoudu yritysten yhteiskuntavastuun 

piiriin, jos yhteiskuntavastuun ajatellaan käsittävän lain vaatimukset ylittävää toimin-

taa yrityksen taholta. Toisaalta todetaan, että ainakaan verovilppiin tai mahdollisesti 

myöskään veron kiertoon sortuvaa yhtiötä ei voi pitää yhteiskuntavastuullisena toimi-

jana. 

 

Tässä työssä ei kuitenkaan keskitytä verojen ja yhteiskuntavastuun välisen yhteyden 

tarkempaan pohtimiseen, vaan tutkitaan, mitä ja miten Suomen valtion omistamat 

pörssiyhtiöt raportoivat veroistaan julkisuuteen. 

 

1.2 Teoreettinen viitekehys, käsitteet ja aiempi tutkimus 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys voidaan tiivistää oheiseen kuvioon (Kuvio 2): 
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Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

 

Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat rakentuvat agentti-, legitimaatio- ja sidosryhmä-

teorioille. Agenttiteorian taustalla on sopimusteoria (Jensen ja Meckling 1976), jonka 

mukaan täydellisiä sopimuksia on mahdollista tehdä. Agentti on sopimuksen myötä 

tilivelvollinen päämiehelleen. Näiden välillä vallitseva asymmetrinen informaatio voi 

kuitenkin houkutella agentin opportunistiseen käyttäytymiseen. 

 

Legitimaatio- ja sidosryhmäteoriat eivät ole toisiaan poissulkevia tai keskenään kilpai-

levia teorioita, vaan ne pikemminkin täydentävät toisiaan. Molemmat juontavat juu-

rensa poliittisen taloustieteen teoreettiseen viitekehykseen (Laine 2009, ss. 26-27). 

Molempia teorioita käytetään sekä itsenäisesti että yhdessä selittämään, miksi yrityk-

set vapaaehtoisesti sitoutuvat yhteiskuntavastuulliseen toimintaan ja siitä raportoin-

tiin.  

 

Legitimaatioteoriassa yritykset nähdään lain luomuksena, eräänlaisena ”valtion lain-

säädännöllisenä jatkeena” (Knuutinen 2014, s. 65), ”juridisena fiktiona” (”legal fiction”; 

Slemrod 2010, s. 845), joilla ei automaattisesti ole oikeutta resursseihin tai edes ole-

massaoloonsa (Laine 2009, s. 27). Yhtiöt siis tarvitsevat suoran tai epäsuoran luvan 

Legitimaatioteoria 

Sidosryhmäteoria 

Agenttiteoria 

Yritys 

Yhteiskunta-

vastuu 

Veroja-

lanjälki 
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toimintaansa julkiselta vallalta (”license to operate”) tai koko yhteisöltä. Yhteiskunta-

vastuullinen toiminta ja siitä raportointi voidaan siis tulkita eräiksi yritysten käyttämiksi 

keinoiksi ”toimilupansa” ylläpitämiseksi (Knuutinen 2014, s.79).  

 

Sidosryhmäteorian mukaan yhtiöt ovat vastuussa toiminnastaan osakkeenomistajien 

lisäksi myös muille yksilöille tai ryhmittymille, joihin yritys toiminnallaan vaikuttaa tai 

jotka puolestaan pystyvät vaikuttamaan yritykseen ja sen toimintaan (Freeman 1984, 

s. 46; Myllykangas 2009, ss. 35-37; Omran ja Ramdhony 2015, s. 44). Valtio (julkinen 

valta) on teorian mukaan eräs yritysten sidosryhmistä. Pystyäkseen toimimaan pitkäl-

lä tähtäimellä kannattavasti, yritys kuitenkin tarvitsee toiminnalleen valtuutuksen 

myös muilta sidosryhmiltään kuin vain julkiselta vallalta. Valtuutus ei ole suoraan os-

tettavissa, vaan se on itse asiassa ansaittava omien tekojen avulla. Aktiivinen toimin-

ta yhteiskunnan eri tasoilla on eräs keino ylläpitää sidosryhmiltä saatavaa ”toimilu-

paa” (Myllykangas 2009; Knuutinen 2014; Omran ja Ramdhony 2015). 

 

Kuten jo aiemmin todettiin, verojen maksamisen ja yhteiskuntavastuullisuuden suhde 

toisiinsa ei ole itsestään selvä (Knuutinen 2014). Verostrategiasta ja verojen maksa-

misesta sekä niiden merkityksestä yritysten yhteiskuntavastuullisuuden kannalta on 

kirjoitettu niin teoreettisesta kuin myös yhteiskuntavastuullisen toiminnan käytännön 

näkökulmasta (Knuutisen lisäksi mm. Lutz Preuss 2010; Huseynov & Klamm 2012; 

Dowling 2014; Avi-Yonah 2014; Ylönen & Laine 2015). Keskustelu ei ole vielä kon-

vergoitunut, mutta näyttäisi siltä, että rikoslailla rangaistavat ja verotusmenettelylailla 

kielletyt verostrategiat – toisin sanoen verovilppi ja veron kiertäminen – eivät täytä 

ainakaan vastuullisen veronmaksun kriteereitä (Knuutinen 2014, s. 308). Toisaalta, 

kuten Ylönen ja Laine (2015) pohtivat, laillisenkin verojen minimoinnin tullessa ilmi 

voi sidosryhmille jäädä aiheellinen huoli siitä, onko yritys harjoittanut samankaltaista 

”minimointia” myös muissa yhteiskuntavastuun piiriin kuuluvissa asioissa, esimerkiksi 

ympäristönsuojelussa. 

 

Tutkijoiden lisäksi myös poliitikot ovat ahkeroineet vastuullisen veronmaksun ja var-

sinkin veroviranomaisille annettavan raportoinnin parissa.  Organisation for Economic 

Co-operation and Development (OECD) julkaisi vuonna 2013 ”Addressing base 

erosion and profit shifting (BEPS)”-nimisen selvityksen, jonka pohjalta on julkaistu 

mm. siirtohinnoittelun dokumentointia ja maakohtaisia verotietoja sisältäviä raportteja 
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käsittelevä toimenpidesuositusten lista. Vastaavasti Euroopan Komissio on julkaissut 

vuonna 2016 ”Anti-Tax Avoidance Package”-nimisen ohjelman, joka sisältää myös 

veronkiertämisen estämistä koskevan direktiiviin. Molemmat hankkeet lisäävät ensisi-

jaisesti yritysten raportointia veroviranomaisille. Sekä legitimaatio- että sidosryhmä-

teorian kannalta viesti on kuitenkin selvä: julkinen valta edellyttää entistä tunnolli-

sempaa verojen maksua – tai ainakin veroraportointia -, johon yritysten pitäisi siis 

mukautua toimivaltansa säilyttääkseen. Intuitiivisesti päätellen viranomaisvaati-

musten kiristyminen sekä indikoi että lisää myös muiden sidosryhmien vaatimustasoa 

– poliittinen päätöksenteko heijastelee aina jossain määrin ns. julkista mielipidettä; 

yhteiskunnan kollektiivista käsitystä hyväksyttävistä toimintatavoista ja normeista. 

 

Yrityksillä on ollut mahdollisuus raportoida sidosryhmilleen veroihinkin liittyviä asioita 

vapaaehtoisissa yritysvastuuraporteissaan. Global Reporting Initiativen G4-ohjeistus 

sisältää veroihin liittyviä kohtia, kuten jo aiemmin mainittiin. Lisäksi Suomessa on, 

erään tilintarkastusyhtiön lanseeraamana, käytössä ns. verojalanjälkiraportti (tax 

footprint report) (Torkkel 2013a).  

 

Verojalanjälkiraportilla on tarkoitus antaa käsitys yrityksen yhteiskuntavastuullisuu-

desta verojen suhteen. Yhteiskuntavastuuraportoinnin määritelmän ajatellaan täytty-

vän, jos verojalanjälkiraportti sisältää enemmän tietoa kuin mitä kirjanpitolaki edellyt-

tää. Verojalanjälkiraportissa käsitellään vähintäänkin yrityksen välittömät verot, mutta 

tavallisesti myös välilliset. (Torkkel 2013a). Verojalanjälkiraportti julkaistaan usein yh-

teiskuntavastuuraportin kanssa tilinpäätöksen yhteydessä, mutta myös erillisraportti 

on mahdollinen (Torkkel 2013b). Verojalanjälkiraportti ei ole verolainsäädännön nou-

dattamisen valvomiseen tarkoitettu väline. 

 

Yhteiskuntavastuuraportti ja verojalanjälkiraportti ovat vapaaehtoisia ja vapaamuo-

toisia. Niiden ulkoinen varmentaminen on myös vapaaehtoista. Raporttien totuuden-

mukaisuus ja vertailukelpoisuus voi toisinaan olla epäselvä. Yritysten sidosryhmät 

ovat siis pitkälti omien tulkintojensa varassa raporttien tietoja tutkiessaan ja niiden 

perusteella toimiessaan, esimerkiksi sijoitusvalintoja tehdessään. 
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1.3 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen ohjeiden (2014) mukaisesti valtion 

enemmistöomisteisten yhtiöiden on laadittava ns. verojalanjälkiraportti, joka on julki-

nen asiakirja. Käytäntöä suositellaan myös valtion vähemmistöomisteisille yhtiöille. 

Työssä tutkitaan, mitä valtion enemmistöomisteiset pörssiyhtiöt kertovat verojalanjäl-

kiraporteissaan. Lisäksi selvitetään, millaisia veroraportteja valtion vähemmistöomis-

teiset pörssiyhtiöt laativat. 

 

Tämän työn tutkimustavoitteita voi tarkastella seuraavien tutkimuskysymysten avulla: 

 

1. Mitä ja miten valtion enemmistöomisteiset pörssiyhtiöt raportoivat verojalanjäl-

kiraporteissaan? Miten yhtiöt vastaavat VNK:n omistajaohjausosaston ohjeis-

tukseen? 

2. Mitä valtion vähemmistöomisteiset pörssiyhtiöt raportoivat verojen osalta?  

a. Minkä ohjeistuksen mukaisesti veroista raportoidaan? 

b. Miten veroista raportoidaan? 

 

Valtion enemmistöomisteisten yhtiöiden osalta tarkastellaan, mitä seikkoja yhtiöt il-

moittavat verojalanjälkiraportissaan ja miltä osin ne vastaavat Valtioneuvoston kans-

lian omistajaohjauksen vaatimuksiin. Ensimmäiset VNK:n omistajaohjauksen edellyt-

tämät verojalanjälkiraportit vuodelta 2014 joutuivat mm. Finnwatchin kritiikin kohteek-

si useiden puutteellisuuksien vuoksi (Telkki 2015). 

 

Raportoitujen asioiden lisäksi analysoidaan, miten valtion enemmistöomisteiset yhtiöt 

raportoivat veroista arvioimalla mm. sitä, keille raportti on suunnattu ja millainen viesti 

vastaanottajalle (vastaanottajille) on haluttu lähettää. Samalla tarkastellaan myös kei-

noja, joilla yhtiöt pyrkivät vakuuttamaan lukijakuntaansa ja tuomaan esille omaa nä-

kökulmaansa; osallistumaan verotusta koskevan todellisuuden rakentamiseen. 

 

Valtion vähemmistöomisteisten yhtiöiden osalta tarkastellaan, mitä veroista raportoi-

daan ja minkä ohjeistuksen mukaisesti. Myös vähemmistöomisteisten yhtiöiden ra-

portteja analysoidaan raportointitavan ja –tarkoituksen osalta. 
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1.4 Tutkimusmenetelmät ja –aineisto  

Tutkielma on luonteeltaan laadullinen tutkimus. Tutkielman edellyttämä kokonaisval-

tainen näkökulma ja tutkijan omiin havaintoihin luottaminen ovat tyypillisiä kvalitatiivi-

selle tutkimusotteelle (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, ss. 161-165). Tutkijan ha-

vainnot perustuvat tässä ns. luonnollisesti tapahtuville aineistoille, joita tutkija itse ei 

ole aktiivisesti tuottanut (Koskinen, Alasuutari ja Peltonen 2005, ss. 31-32).  

 

Tutkimus koostuu teoriaosasta sekä empiirisestä osasta. Analyysimetodeina käyte-

tään sisällönanalyysia (Kuvio 1) sekä diskurssianalyysiä.  

 

Kuvio 2. Sisällönanalyysin vaiheet (mukaillen Metsämuuronen 2006, s. 244). 

 

Työssä käytettävä empiirinen aineisto analysoidaan ensin käyttäen teorialähtöistä 

sisällönanalyysiä. Kuten aineistolähtöisessä analyysissä, siinäkin analyysiyksiköt vali-

taan aineistosta, mutta jossain määrin tunnetun tiedon perusteella. Myös tarvittava 

käsitteistö johdetaan pääosin tunnetusta teoreettisesta viitekehyksestä. Lopuksi tutki-

jan tekemiä löydöksiä peilataan teoriaan selitysten löytämiseksi tehdyille tulkinnoille. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018). Sisällönanalyysin käyttötapa tässä tutkimuksessa on esi-

tetty tarkemmin empiirisen osan yhteydessä luvussa neljä. 
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Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, kuten myös diskurssianalyysi (Tuomi & Sarajärvi 

2018; Schreier 2012). Nämä kuitenkin eroavat toisistaan sikäli, että sisällönanalyysi 

etsii tekstin merkityksiä (Tuomi & Sarajärvi 2018), kun taas diskurssianalyysi tutkii 

tapoja, joilla teksti osallistuu sosiaalisen todellisuuden luomiseen (Schreier 2012), 

”sosiaalisiin käytäntöihin” (Jokinen, Juhila ja Suominen 2016).  

 

Diskurssianalyysin deskriptiivinen, kuvaileva suuntaus keskittyy tekstin ja puheen or-

ganisointiin, niiden tavoitteisiin ja tavoitteiden saavuttamisen strategioihin. Myös si-

sällönanalyysi on kuvaileva menetelmä, jolla on osittaisia yhtäläisyyksiä deskriptiivi-

sen diskurssianalyysin kanssa. Kriittinen diskurssianalyysi keskittyy tyypillisemmin 

valtaan ja vallankäyttöön – diskurssin käyttäjiin, joilla on mahdollisuus määritellä itse 

itseään mm. tuottamalla ja jakelemalla tekstejä. Kriittisen diskurssianalyysin kohteena 

on usein nimenomaan hegemoninen (vallitseva) diskurssi. (Schreier 2012; Jokinen, 

Juhila ja Suominen 2016).  

 

Menetelmiä voi kuitenkin toisinaan käyttää yhdessä, sillä niillä on päällekkäisyyksiä ja 

yhteneväisyyksiä: sisällönanalyysi kuvaa, mitä teksteissä on, diskurssianalyysi sitä, 

mitä teksteissä on ja ei ole, ja kuinka näillä pyritään muokkaamaan todellisuutta 

(Schreier 2012). Tutkimuksen ”Mitä?”-kysymyksiin voi siis vastata pääosin sisällön-

analyysin keinoin, “Miten?”-kysymyksiin diskurssianalyysin keinoin. Myös ns. retoriset 

keinot, keinot, joilla tekstin vastaanottajaan pyritään vaikuttamaan, ovat osa diskurs-

sianalyysia (Jokinen et al. 2016; Metsämuuronen 2006). Diskurssianalyysin käyttö-

tapa tässä tutkimuksessa on esitetty tarkemmin luvussa neljä.  

 

Tutkimusaineistona käytetään Suomen valtion omistamien pörssiyhtiöiden verojalan-

jälkiraportteja tilikaudelta 2016. Jos yhtiöllä ei ole ollut tällä nimellä olevaa raporttia, 

on tarkasteltu yhtiön yritysvastuuraportin osiota ”Taloudellinen vastuu” mahdollisten 

veroihin liittyvien tietojen löytämiseksi. Aineisto koostuu yhteensä 16 pörssiyhtiön tie-

doista. Neljän yhtiön osalta on analysoitu sekä verojalanjälkiraportti että yritysvastuu-

raportin ”Taloudellinen vastuu”-osio soveltuvin osin.  
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1.5 Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksessa keskitytään analysoimaan valtio-omisteisten pörssiyhtiöiden verois-

taan julkaisemaa tieto vuodelta 2016. Tiedot perustuvat yhtiöiden kotisivuillaan julkai-

semiin raportteihin siinä muodossa ja laajuudessa kuin ne ovat olleet saatavilla vuo-

den 2017 loppupuolella ja vuoden 2018 alkupuolella. 

 

Analysoitava aineisto koostuu, kuten jo aiemmin todettiin, ”Verojalanjälki-” tai ”Tax 

footprint”-nimisistä raporteista tai yritysvastuuraportin veroista kertovista kohdista. 

Muista yhtiön tilinpäätösraportoinnin asiakirjoista saatavat verotiedot on rajattu tar-

kastelun ulkopuolelle: jos nämä olisivat Valtioneuvoston kanslian mielestä riittävät, 

vaatimukselle erillisestä verojalanjälkiraportoinnista ei olisi ollut tarvetta. Tässä työs-

sä tilinpäätöksiin onkin perehdytty lähinnä vain tilintarkastajan lausunnon osalta sen 

selvittämiseksi, missä laajuudessa verojalanjälkiraportit (tai yritysvastuuraporttien ve-

rotiedot) kuuluvat ulkoisen varmennuksen piiriin.  

 

Eräät yhtiöt ovat julkaisseet kotisivuillaan myös tietyn liiketoiminta-alueensa tai koh-

demaansa verotusta koskevia linjauksia. Näitä ei ole sisällytetty tutkimusaineistoon. 

Myös esimerkiksi mahdolliset tiedotteet verotusta koskevista oikeuden päätöksistä ja 

muut vastaavat dokumentit on jätetty aineiston ulkopuolelle. Ajallisesti tarkastellaan 

vain tilikauden 2016 raportteja, vaikka yhtiöiden veroraportoinnin kehittymistä ajan 

mittaan olisi myös voinut tutkia.  

 

1.6 Työn rakenne 

Tutkielma koostuu kuudesta pääluvusta. Ensimmäinen luku toimii johdantona, jossa 

esitellään tutkimuksen aihepiiri. Myös tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja to-

teutustapa esitetään Johdanto-luvussa. 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys käsitellään toisessa ja kolmannessa pääluvussa. 

Luvussa kaksi esitellään agentti-, legitimaatio- ja sidosryhmäteoriat, jotka selittävät 

yritysten raportointia, myös vapaaehtoisuuteen perustuvan raportoinnin osalta. Kol-

mannessa luvussa käsitellään veroraportointiin liittyviä vaatimuksia ja ohjeistuksia. 
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Tutkielman neljännessä luvussa esitellään tutkimuksessa käytettävä aineisto ja sen 

analysointiin käytetyt menetelmät. Sisällönanalyysi ja diskurssianalyysi mahdollista-

vat monenlaisia lähestymistapoja aineistoon, joten luvussa on pyritty verrattain tar-

kasti kuvaamaan tässä tutkimuksessa käytetyt käsittelytavat. Tämä antaa myös luki-

jalle paremman mahdollisuuden arvioida, mihin seikkoihin tutkijan huomio on kiin-

nittynyt ja millaisiin johtopäätöksiin niiden perusteella on päädytty. Luvussa viisi esi-

tetään analyysien tulokset, tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset luvussa kuusi.   
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2 YRITYSRAPORTOINTIA SELITTÄVÄT TEORIAT 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Yhtiöiden verorapor-

toinnissa on sekä lain määräämiä että vapaaehtoisia osia, joita voidaan tarkastella 

tilivelvollisuusteorian, sidosryhmäteorian ja legitimaatioteorian avulla.  

 

2.1 Tilivelvollisuusteoria 

Tilivelvollisuusteoria pohjautuu agenttiteoriaan (Jensen ja Meckling 1976): agentti on 

velvollinen tekemään tiliä päämiehelleen vastuullaan olevista toimista. Vasta molem-

pien osapuolten välinen sopimus, jossa määritetään näiden keskinäiset oikeudet ja 

velvollisuudet, saa aikaan tilivelvollisuuden: agentin on annettava informaatiota pää-

miehelleen ja päämiehellä on oikeus tätä informaatiota saada. Tilivelvollisuussuhteen 

voi nähdä ulottuvan myös muihin sidosryhmiin kuin omistajiin. Sitä onkin käytetty 

mm. selittämään yhteiskunnan vaatimaa julkista raportointia ympäristövastuun ja so-

siaalisen vastuun piiriin kuuluvista tiedoista. (Gray, Owen ja Adams 1996, s. 38; Mä-

täsaho ja Niskala 1997, ss.78-78.) 

 

Perinteisesti laskentatoimen tehtävänä on ollut tuottaa päämies-agenttisuhteessa tar-

vittavaa tietoa. Tilivelvollisuus täyttyy kuitenkin vasta, kun tuotettu tieto on todennettu 

ja julkaistu ja päämiehellä on ollut mahdollisuus agentin sanktiointiin. Tämä edellyttää 

tavallisesti pakollista, lakisääteistä raportointivelvollisuutta tai riittävällä vallalla varus-

tettua päämiestä, joka voi laeista riippumatta vaatia informaation haluamansa laajui-

sena (Mätäsaho ja Niskala 1997, s. 79). Käytännössä näin suuri vaikutusvalta on tyy-

pillisesti vain yhteiskunnalla, ehkä joissain tapauksissa poikkeuksellisesti myös jollain 

muulla sidosryhmällä.  

 

Varsinkin yhteiskuntavastuuseen liittyvien tietojen osalta yrityksillä nähdään olevan 

selkeästi informaatiovalta. Informaatiovirtojen ajatellaan kulkevan tilivelvollisilta valtaa 

omaaville. Siten yhteiskuntavastuuinformaation saaminen vaikuttaa edellyttävän koko 

yhteiskunnan ts. valtion taholta tulevaa vaatimusta tiedon raportoimisesta. Kimmoke 

tähän voi kuitenkin tulla aktiivisilta sidosryhmiltä, jotka vakuuttavat muun yhteiskun-

nan (liiketoiminnan aiheuttamista) yhteiskunnallisista ongelmista tai epäkohdista saa-

den näin yhteiskunnan mukaansa vaatimaan yrityksiltä asianmukaisia tietoja. Koska 
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eri sidosryhmien prioriteetti kohdistuu eri asioihin eri aikoina, yrityksen näkökulmasta 

tilivelvollisuussuhteiden keskinäinen painoarvo sekä tilivelvollisuuden sisältö muuttu-

vat ajan kuluessa. Raportointiin pakottavan valtamekanismin olemassaolo on kuiten-

kin edellytys sille, että yrityksen raportoinnin voi tulkita olevan tilivelvolli-

suusraportointia. (Mätäsaho ja Niskala 1997, ss. 79-81.) 

 

Yritysverojen määräytymistä, maksamista ja niistä raportoimista säädellään niin suo-

malaisilla kirjanpito- ja verolaeilla kuin EU:n direktiiveillä ja muulla kansainvälisellä 

lainsäädännöllä ja ohjeistuksella. Verot kuuluvat siis ainakin säännellyiltä osin tilivel-

vollisuuden piiriin. Dowling (2014, s.182) on verojen välttelyä pohtivassa artikkelis-

saan osoittanut jo Adam Smithin vuonna 1776 muotoilemien yleisten veroperiaattei-

den avulla verotuksen ja yhteiskuntavastuun välisen yhteyden. Argumentit soveltuvat 

myös tilivelvollisuusteoriaan, joten ne on esitetty, merkityksen tahattoman muuttumi-

sen välttämiseksi, alkuperäisessä muodossaan oheisessa kuviossa. 

 

 

Kuvio 3. Verojen ja yhteiskuntavastuun yhteys Dowlingin mukaan (2014, s. 182). 

 

Tilivelvollisuusteorian kannalta erityisesti veroperiaatteiden 1, 2, 4, 9 ja 10 voidaan 

ajatella selittävän yrityksen ja verottajan (yhteiskunnan) välisen päämies-agentti-
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suhteen: valtiolla on verotusoikeus, myös yrityksiin, joten yritykset ovat velvollisia toi-

mittamaan veroja koskevan informaation valtiolle. Veroja ei tarvitse maksaa enempää 

kuin laki määrää, mutta tahallinen verojen välttely ei sovi - varsinkaan, kun kohdan 3 

mukaisesti valtio ei pyri yritysverotuksella lopettamaan yrityksiä, vaan veroa makse-

taan vain voitosta. Kohtien 5 ja 6 avulla voidaan selittää tilivelvollisuuden syntyminen 

laajemmin koko yhteisölle ja siten myös julkisen veroraportoinnin tarve: muu yhteis-

kunta voi näin varmistua sekä vertikaalisen että horisontaalisen tasavertaisuuden to-

teutumisesta. 

 

Dowling sivuaa myös omistajien ja yrityksen välistä agenttiongelmaa. Verojen vältte-

lyn peitteleminen vaatii monimutkaisia ja läpinäkymättömiä rakenteita onnistuakseen. 

Toisin sanoen, jos opportunistinen yritysjohto onnistuu piilottamaan rahavirtoja vero-

viranomaisilta, todennäköisesti myöskään omistajat eivät ole tietoisia yrityksensä “ve-

rosäästöistä” - varsinkaan suurissa, monikansallisissa yrityksissä, joissa omistus-

pohja on hyvin laaja eivätkä omistajat välttämättä ole talousasioissa yhtä asiantunte-

via kuin veroviranomaiset. Näin ollen säästyneet veroäyrit jäävät käytännössä yritys-

johdon vapaaseen käyttöön, mikä ei välttämättä ole omistajien edun mukaista.  

 

Tilivelvollisuusteorian mukaan päämiehen tulisi aktiivisesti käyttää oikeuttaa saada 

informaatiota agentilta. Yrityksillä on lähtökohtaisesti eniten tietoa toimintaansa kos-

kien, joten ne pyrkivät valikoimaan, mitä, missä muodossa ja missä laajuudessa ne 

raportoivat. Perinteisen agenttiteorian mukaisen päämiehen, omistajan, olisikin tar-

vittaessa hyvä liittoutua muiden sidosryhmien kanssa riittävän monipuolisen ja katta-

van informaation saamiseksi sekä oikeuksiensa varmistamiseksi. Kuten seuraavaksi 

esiteltävä sidosryhmäteoria osoittaa, sidosryhmillä on vaikutusvaltaa yrityksiin sekä 

yllättävän monelta osin yhteneväiset intressit keskenään (Dowling 2014; Kujala, 

Heikkinen & Lehtimäki 2012; Silver 2012; Sandbu 2012; Freeman 2010; Savage, 

Bunn, Gray, Xiao, Wang, Wilson & Williams 2010).  

 

2.2 Sidosryhmäteoria 

Sidosryhmäteoria on teoria eettisestä strategisesta johtamisesta (Phillips, Freeman & 

Wicks 2003). Sidosryhmiin liittyvässä tutkimuksessa on laajalti käytetty Freemanin 

(1984) esittämää määritelmää sidosryhmästä (stakeholder): sidosryhmä on henkilö 
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tai ryhmä, joka voi vaikuttaa yrityksen toimintaan tai johon yritys voi toiminnallaan vai-

kuttaa. Kyseessä on siis kaksisuuntainen vuorovaikutus, jossa vastuuvaikutus on yri-

tyksestä sidosryhmien suuntaan ja valtavaikutus puolestaan sidosryhmistä yrityksen 

suuntaan (Mätäsaho & Niskala 1997). Sidosyhmän määritelmä on kuitenkin laaja ei-

kä rajaa yrityksen sidosryhmiä etukäteen. Näin lavea määrittely tekee lähes kaikista 

toimijoista yrityksen sidosryhmiä, johtaen helposti monimerkityksisiin ja tulkinnaltaan 

epäselviin tapauksiin (Phillips et al 2003). Yrityksen on kuitenkin arvioitava sidosryh-

miä jatkuvasti, sillä organisaation ja sen toimintaympäristön muuttuessa myös sidos-

ryhmät voivat muuttua (Freeman 1984). Sidosryhmiin liittyvä dynamiikka puoltaa käy-

tännössä sidosryhmien laajaa määritelmää. 

 

Sidosryhmiä voidaan tarkastella ja luokitella eri tavoin. Jos sidosryhmät tarjoavat yri-

tyksille kriittisiä resursseja (rahaa, työtä), nämä luokitellaan tavallisesti ensisijaisiksi 

(primääreiksi) sidosryhmiksi. Kyseessä on ns. transaktioperusteinen luokittelu – näi-

den primääristen sidosryhmien toiminta vaikuttaa oleellisesti yrityksen toiminnan jat-

kuvuuteen (Mätäsaho & Niskala 1997). Transaktio-oletukseen perustuen ensisijaiset 

sidosryhmät myös saavat yritykseltä jonkin vastineen yhtiön käyttöön antamistaan 

panoksista - esimerkiksi henkilöstö saa palkkaa. Ns. sekundäärisillä sidosryhmillä ei 

ole transaktioita yrityksen kanssa, mutta niillä on odotuksia yritystä kohtaan ja/tai yri-

tyksen toiminnalla on vaikutuksia näihin sidosryhmiin (Mätäsaho & Niskala 1997). 

Esimerkiksi ympäristöjärjestöillä on odotuksia kaivos- ja metsäteollisuusyhtiöiden 

toimintaan liittyen.  

 

Sidosryhmien tarkastelu primääristen ja sekundääristen sidosryhmien avulla on kui-

tenkin verrattain staattista, joten sidosryhmiä on alettu tarkastella yhä enemmän ver-

kostopohjaisen näkemyksen kautta. Siinä yrityksen kriittisiin riippuvuussuhteisiin liitty-

vää vuorovaikutusta ja verkostovaikutuksia kuvataan sopimuspohjaisen vaihdannan 

avulla yksittäisten transaktioiden asemesta (Myllykangas 2009). Lähestymistapa ko-

rostaa yrityksen ja sen sidosryhmien välistä vastavuoroista yhteistyötä, joka kehittyy 

jatkuvasti. Yhteistyön avulla kaikilla osapuolilla on mahdollisuus saavuttaa tavoit-

teitaan (etuja) laajemmin kuin yksinään. Äärimmilleen vietynä voidaan ajatella, että 

yrityksellä ei itse asiassa ole omaa päämäärää, vaan se muodostuu yrityksen sidos-

ryhmien päämääristä eräänlaisessa “toisistaan riippuvaisten odotusten verkostossa” 

(Myllykangas 2009, s. 36).  
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Yrityksen laajan sidosryhmäverkoston voi esittää esimerkiksi kuviossa neljä esitetyllä 

tavalla (Myllykangas 2009, s. 38), tosin yrityksen johtajisto voidaan lisäksi esittää 

omana erillisenä sidosryhmänään: 

 

 
Kuvio 4. Yrityksen laaja sidosryhmäverkosto (Myllykangas 2009, s. 38).  

  

Sidosryhmäanalyysissä pelkkä sidosryhmien tunnistaminen ei riitä. Sen lisäksi, että 

sidosryhmillä voi olla eri rooleja, ne voivat myös liittoutua keskenään tai tavoitella 

keskenään täysin ristiriitaisia päämääriä (Dowling 2014; Kujala et al 2012; Silver 

2012; Sandbu 2012; Freeman 2010; Savage et al 2010; Myllykangas 2009). Sidos-

ryhmä voi olla myös sisäisesti ristiriitainen odotuksissaan ja tavoitteissaan. Sidos-

ryhmillä voi olla käytettävissään paljonkin resursseja omien verkostojensa kautta, ja 

nämä verkostot voivat myös osaltaan vaikuttaa sidosryhmien intresseihin yritystä 

kohtaan. Strateginen sidosryhmäanalyysi auttaa sidosryhmien keskinäisten vuorovai-

kutusten, motivaatioiden ja taustavaikuttajien analysoinnissa. Tämä auttaa yritystä 

ymmärtämään ja huomioimaan sidosryhmien tarpeita liiketoiminnassaan - verkosto-

teorian mukaanhan yrityksen menestyminen riippuu siitä, kuinka hyvin se onnistuu 

auttamaan verkostonsa sidosryhmiä näiden päämäärien täyttämisessä. (Myllykangas 

2009.) 
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Sidosryhmäteoriaan voi yhdistää agenttiteorian eräänlaiseksi sidosryhmä-agentti-

malliksi (Mätäsaho & Niskala 1997). Tällöin yrityksen tilivelvollisuus kutakin sidos-

ryhmää (“päämiestä”) kohtaan määräytyy suhteiden valtarakenteen perusteella siten 

että sidosryhmän tärkeys riippuu suoraan sen tarjoaman resurssin kriittisyydestä yri-

tykselle. Yrityksen kannalta erityisen kriittisiä resursseja ovat raha, fyysiset resurssit 

sekä informaatio ja siihen liittyvät resurssit. Erityisesti näiden sidosryhmien uskotaan 

voivan rajoittaa yritysjohdon opportunistista käyttäytymistä (yrityksen resurssien käyt-

tämistä pelkästään omien intressien mukaisesti) hieman kuten omistajien ja julkisen 

vallan: luomalla epäsuoria kannusteita, valvomalla ja sanktioimalla (esimerkiksi julki-

suuden, mielenilmausten tai rahoituskustannusten myötävaikutuksella). Sidos-

ryhmien keskinäisen vuorovaikutuksen ja liittoutumisen lisäksi tarvitaan tavallisesti 

tueksi myös mielipidevaikuttamista, valvontaa edistäviä yhteiskunnallisia rakenteita 

sekä lainsäädäntöä. (Mätäsaho & Niskala 1997.) Asetelmallisesti lähestytään tilan-

netta, jota voidaan tarkastella myös legitimaatioteorian avulla. 

 

2.3 Legitimaatioteoria 

Legitimaatioteorian, kuten myös sidosryhmäteorian, taustalla on poliittisen taloustie-

teen teoria (Islam 2017; Deegan 2002; Mätäsaho ja Niskala 1997). Sen keskeisenä 

ajatuksena on yhteiskunnan, politiikan ja taloustieteen erottamattomuus, johon kuu-

luu lähtökohtaisesti myös eri näkökulmien välinen valtataistelu. Legitimaatioteoria 

olettaakin, että organisaatioilla (yrityksillä) ei ole mitään automaattista oikeutta yhteis-

kunnan resursseihin tai edes olemassaoloonsa. Organisaatioiden on siis jatkuvasti 

hankittava toiminnallaan olemassaolonsa oikeutus yhteiskunnalta, sillä se ei ole suo-

raan ostettavissa, vaan vain omilla toimilla ansaittavissa. Legitimaatioteoriassa on 

periaatteessa erotettavissa kaksi eri tasoa: koko yhteiskunnallisen rakenteen talous-

järjestelmineen ja hallintoineen sisältävä institutionaalinen taso ja mikrotason järjes-

telmät yrityksineen ja muine yhteisöineen sisältävä organisatorinen (Kuvio 5) (Tilling 

2004). 
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Kuvio 5. Legitimaatioteorian makro- ja mikrotasot (mukaillen Tilling 2004). Mikrotasolla legiti-

mointiprosessin osat ovat legitimaation luominen (establishment), sen ylläpitäminen (main-

tenance), laajentaminen (extension) ja puolustaminen (defence). 

 

Institutionaalisen legitimaatioteorian avulla voidaan tarkastella yhteiskunnan pysy-

vämpien instituutioiden ja järjestelmien olemassaoloa ja sen oikeutusta (Tilling 2004). 

Tarkastelu kohdistuu erityisesti mekanismeihin, joiden avulla instituutiot ja organisaa-

tiot voivat näyttäytyä luonnollisina ja tarkoituksenmukaisina. Institutionaalinen legiti-

maatio muuttuu hitaasti, joten mikrotason (yritysten) legitimaatioteoriaa tarkastel-

taessa institutionaalista ympäristöä voidaan pitää staattisena (Tilling 2004).  

 

Voidakseen toimia yhteiskunnassa, yrityksen arvojärjestelmän ja sen toiminnan on 

oltava sopusoinnussa yhteiskunnan sosiaalisten arvojen ja hyväksyttyjen käyttäyty-

misnormien kanssa (Islam 2017; Omran & Ramdhony 2015; Deegan 2002; Mätäsaho 

& Niskala 1997). Kun yrityksellä on legitimaatio olemassa, se voi keskittyä legitimaa-

tion suojeluun esimerkiksi ennakoivan raportoinnin avulla (O’Donovan 2002).  
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Yhteiskunnan arvot ja normit ovat kuitenkin dynaamisia, joten yritys voi tahtomat-

taankin ajautua tilanteeseen, jossa sen toiminta ei enää vastaa yhteiskunnan odo-

tuksia. Muodostuu legitimaatiokuilu (legitimacy gap), jota yritys voi pyrkiä kuromaan 

umpeen osoittamalla toimintansa vastaavan yhteiskunnan arvoja. Yrityksen käyttä-

mät keinot legitimaatiokuilun poistamiseen, esimerkiksi käsitysten korjaaminen tai 

mukautuminen, muodostavat ns. reaktiivisen legitimointistrategian (O’Donovan 2002)  

 

Tyypillisesti vakuuttamisen välineinä käytetään erilaista tiedottamista ja raportointia: 

tilinpäätös-, ympäristö- ja/tai yhteiskuntavastuuraportointia. Kääntäen tämä tarkoittaa 

myös sitä, että yritys voi samoin keinoin pyrkiä proaktiivisesti muokkaamaan yhteis-

kunnan mielipiteitä omalle toiminnalleen myötämieliseksi (Islam 2017; Omran & 

Ramdhony 2015; Deegan 2002; Mätäsaho & Niskala 1997). Joka tapauksessa yritys 

siis tarvitsee erilaisia vaikuttamisen keinoja toimintansa eri vaiheissa legitimaation 

luomiseksi ja ylläpitämiseksi (Taulukko 1, Tilling 2004). 

 

Taulukko 1. Legitimaatioon vaikuttavat näkökulmat eri tilanteissa. 

Tilanne Legitimaation keskeiset 
näkökulmat 

Esimerkki 

Legitimaation luominen  
(establishment) 

taloudellisen kompetenssin, 
toiminnan ammattimaisuu-
den, toiminnan yleisen yh-
teiskunnallisen hyväksyttä-
vyyden osoittaminen 

- bioteknologiayritykset 
- ihmisten korvaamiseen pyr-
kivät tekoälyratkaisuja tar-
joavat yritykset 

Legitimaation ylläpitäminen 
(maintenance) 

saavutetun statuksen ylläpi-
täminen, legitimaatiokuiluun 
johtavien seikkojen enna-
koiminen ja välttäminen 

- pitkään olemassaolleet yri-
tykset 

Legitimaation laajentaminen 
(extension) 

olemassa olevan legitimaati-
on ulottaminen myös liike-
toiminnan uusille alueille 

- vaihtoehtoisen lääketieteen 
hoitokeinojen tarjoaminen 
lääkärikeskuksessa 

Legitimaation puolustaminen 
(defence) 

legitimaation jatkuminen yl-
lättävästä sattumasta tai on-
nettomuudesta riippumatta 

- laiterikon vuoksi aiheutunut 
ympäristövahinko 

 

Tarvittavan raportoinnin luonne on eri tilanteissa erilaista. Legitimaatiota luodessa yri-

tys joutuu kertomaan laajasti toimintaperiaatteistaan, toiminnastaan ja sen vaikutuk-

sista yhteiskuntaan sekä esimerkiksi sitoutumaan raportoimaan toiminnastaan erilais-

ten yhteiskuntavastuustandardien mukaisesti. Samaisiin keinoihin joudutaan tur-
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vautumaan legitimaatiota puolustettaessa, pienemmässä mittakaavassa myös legiti-

maatiota laajennettaessa. Tällöin toiminnan positiiviset vaikutukset yhteiskuntaan 

ovat yleensä korostetusti esillä. Legitimaatiota puolustettaessa raportoidaan usein 

myös systemaattisista muutoksista organisaation rakenteeseen ja toimintatapaan 

(Tilling 2004). Legitimaation ylläpitämiseksi riittää tavallisesti säännöllinen informatii-

vinen raportointi. Yleisellä tasolla laskentatoimi (raportointi) voidaankin käsittää legi-

timoivaksi instituutioksi, koska se tarjoaa keinon arvojen ja taloudellisen toiminnan 

liittämiseksi toisiinsa. (Mätäsaho & Niskala 1997.) Kyynisemmin yritysten motivaa-

tioihin suhtautuvat huomauttavat tämän mahdollistavan “rakenteellisen tekopyhyy-

den” ja systemaattisen sidosryhmien manipuloinnin (esim. Cho, Laine, Robertson & 

Rodrigue 2015). 

 

Heikkouksistaan huolimatta raportointi on yrityksille yksikäsitteisin keino saada esille 

omia näkökulmiaan (velvoitetietojen raportoinnin lisäksi) sekä toisaalta sidosryhmille 

saada selko yritysten tilanteesta. Tämä koskee myös veroihin liittyviä tietoja, toimin-

tatapoja, mielipiteitä ja näkökulmia. Seuraavaksi esitelläänkin veroihin liittyviä uusia 

raportointivaatimuksia, ensiksi lyhyesti BEPSin mukanaan tuomia muutosvaatimuksia 

maakohtaisiin verotietoihin, joita yritysten on toimitettava veroviranomaisille. Tämän 

jälkeen esitellään julkisuuteen annettavien veroraporttien sisältö Valtioneuvoston 

kanslian omistajaohjausyksikön ohjeistuksen sekä Global Reporting Initiativen ohjeis-

tuksen puitteissa. 
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3 YRITYKSEN VERORAPORTOINTI 

Suomessa suuret pörssiyhtiöt raportoivat veroista Kirjanpitolain (Kirjanpitolaki 

1336/1997) ja International Financial Reporting Standards (IFRS) mukaisesti. Kirjan-

pitolain (KPL) keskeisenä ajatuksena on varmistaa oikean ja riittävän kuvan antami-

nen niin yrityksen taloudellisesta asemasta kuin tilikauden tuloksesta kaikille asiasta 

kiinnostuneille sidosryhmille, ei niinkään suunnattuna millekään tietylle taholle, esi-

merkiksi verottajalle. Niinpä yhtiöiden on KPL:n mukaan raportoitava tilikauden vero-

tettava tulo sekä aiempiin tilikausiin perustuvat tuloverot. Lisäksi liitetiedoissa on esi-

tettävä mm. laskennalliset verosaamiset ja -velat (Knuutinen 2014; Leppiniemi ja 

Walden 2010).  

 

Yhtiöiden veroviranomaisille laatimat veroilmoitukset eivät ole julkisia. Esimerkiksi 

pörssiyhtiöiden osalta vain tieto verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteis-

määrästä, ennakoiden yhteismäärästä sekä veronkannossa maksettavasta tai palau-

tettavasta määrästä ovat julkisia, mutteivät esimerkiksi kuntakohtaisesti (Verohallinto 

2018a). IFRS-kirjanpitostandardit edellyttävät listayhtiöiden raportoivan koko konser-

nin maksamat tuloverot joko maailmanlaajuisesti tai alueellisesti, konsernin efektiivi-

sen tuloveroasteen sekä tiedot laskennallisista verosaamisista ja -veloista (IFRS 

2018). Maakohtaista raportointia ei vaadita, mutta eräät yhtiöt laativat tiedot vapaa-

ehtoisesti maittain/valtioittain. 

 

Monikansallisten yhtiöiden kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja verotulojen 

oikeudenmukaisen jakautumisen varmistamiseksi Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD) on jo pitkään laatinut kansainvälistä verotusta 

koskevia sopimuksia ja ohjeita, mm. malliverosopimuksia ja siirtohinnoitteluohjeita. 

Verrattain tuore hanke, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), pyrkii estämään 

kansallisvaltioiden veropohjan kaventumisen rajoittamalla monikansallisten yhtiöiden 

voittojen siirtelyä eri maiden välillä. Hanke edellyttää kansainvälisten suuryritysten 

toimittavan verohallinnoille hankkeessa määritellyt dokumentit. Näissä ilmoitetut tie-

dot ovat veroviranomaisten käytettävissä hankkeeseen sitoutuneiden valtioiden tieto-

jenvaihtosopimusten puitteissa. Maakohtainen raportointi liittyy keskeisesti siirtohin-

noitteluun (BEPS-raportin toimenpidekohta 13). (OECD 2015; BEPS-toimenpiteiden 

arviointityöryhmä 2017).  
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Toimenpidekohdassa 13 esitetyt seikat on lisätty Suomen lainsäädäntöön verotus-

menettelylakia uudistamalla vuoden 2017 alussa. Vaikka yksittäisten yhtiöiden tiedot 

eivät ole julkisia, antavat raportointivaatimukset kuvan siitä, millaisen tiedon maakoh-

taista toimittamista OECD pitää tarpeellisena ja riittävänä.  

 

Työssä tarkastellaan ensiksi BEPSin maakohtaisia raportointivaatimuksia. Sen jäl-

keen keskitytään julkisesti saatavilla olevaan veroraportointiin liittyvään Valtioneu-

voston kanslian omistajaohjausosaston antamaan ohjeistukseen sekä Global Repor-

ting Initiativen (GRI) mukaiseen ohjeistukseen. Tämä on mielenkiintoinen ja ajankoh-

tainen myös siksi, että suurten, yleisen edun kannalta merkittävien yhtiöiden on vuo-

den 2018 alusta lähtien raportoitava yhteiskuntavastuun piiriin liittyvästä toiminnas-

taan (Direktiivi 2013/34/EU; KPL 1336/1997 luku 3a). Yhtiöt saavat kuitenkin valita 

itse tietojen esittämismuodon, joten monet todennäköisesti valitsevat jo käyttämänsä 

GRI:n mukaisen esittämistavan. Direktiivi koskee käytännössä pörssiyhtiöitä, luotto-

laitoksia ja vakuutusyhtiöitä jo vuoden 2017 tilinpäätöksen osalta. 

 

3.1 BEPS toimenpidekohta 13, maakohtainen raportointi 

Maakohtainen raportointi on osa BEPS toimenpidekohtaa 13. Kohta liittyy kokonai-

suudessaan siirtohinnoitteludokumentointiin. Yhteys myös veroihin on ilmeinen, sillä 

tutkimusten mukaan jopa 70-80 % voitonsiirrosta tapahtuu siirtohinnoittelun avulla 

(BEPS-toimenpiteiden arviointityöryhmä 2017, s. 29). 

 

Toimenpidekohdan 13 mukainen raportointi koostuu koko konsernia koskevista tie-

doista (ns. master file), yksittäisen yrityksen tai kiinteän toimipaikan tiedoista yksittäi-

sen valtion osalta (ns. local file) sekä konsernin maakohtaisista taloudellista toimintaa 

koskevista tiedoista toimintavaltioiden osalta (ns. country-by-country-reporting) 

(OECD 2017). Osat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja eri osioissa annetut 

tiedot täydentävät toisiaan. Maakohtaista raporttia voi kuitenkin siinä vaadittavien tie-

tojen osalta tarkastella erillään muusta raportista. 

 

 

 



31 

 

Maakohtaisesta raportista on käytävä ilmi seuraavat tiedot (OECD 2017): 

a) liikevaihto 

b) tulos ennen veroja 

c) maksettujen verojen määrä 

d) kertyneet verovelat 

e) oman pääoman kirjanpidollinen arvo 

f) aiempien tilikausien kertyneet voittovarat 

g) työntekijöiden määrä 

h) muut aineelliset omaisuuserät kuin käteinen 

 

Raportista on myös käytävä ilmi konserniin kuuluvat osapuolet sekä harjoitetun liike-

toiminnan luonne. Raportin lukujen ei tarvitse täsmätä konsernitilinpäätöksen kanssa, 

mutta siitä huolimatta myös raportointivaluutta on ilmoitettava. 

 

Maakohtaisesti raportoitavat seikat koostuvat tiedoista, joita yhtiöt keräävät ja rapor-

toivat joka tapauksessa mm. tilinpäätöstä varten. Raportointi ei siis tältä osin vaikuta 

aiheuttavan kohtuutonta lisätyökuormaa, vaikka tiedon jaottelua voi joutuakin teke-

mään hieman eri tavalla. Maakohtaisten tietojen merkittävyyden ymmärtää kuitenkin 

paremmin, jos esimerkiksi master file-osiossa vaadittavat tiedot mm. yhtiön liiketoi-

minnan voittojen ajureista sekä local file-osiossa vaaditut konsernin sisäisten maksu-

jen määrät ovat käytettävissä - kuten ne veroviranomaisilla ovatkin. Mm. Tax Justice 

Network on kritisoinut BEPS-raportointivaatimusten ensimmäisiä versioita (esim. 

Shaxson 2015), ja vaatinut monen muun kansalaisjärjestön tavoin veroraportteja jul-

kisiksi. Julkiset veroraportit lisäisivät yhtiöiden ”verokäyttäytymisen” läpinäkyvyyttä, 

mutta kuten jo tällä hetkellä julkisten verokontribuutioraporttien tarkastelu osoittaa, 

yhtiöt valitsevat tarkoin, mitä tietoja loppujen lopuksi julkistavat. 

 

3.2 VNK:n omistajaohjausosaston mukainen verojalanjälkiraportti 

Verokontribuutio, “verojalanjälki”, mittaa yhtiön toiminnan verovaikutusta: paljonko 

yhtiön liiketoiminnasta kertyy verotuloja. Verojalanjälkiraportti on termi yhtiöiden te-

kemälle selvitykselle maksetuista veroista. Sille ei ole vakiintunutta muotoa, joten ra-

portti voi olla suppea, tarkastellen vain yhtiön maksamia välittömiä veroja, tai laaja, 

jolloin esitetään myös maksetut välilliset verot. Terminä verojalanjälki on analoginen 
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hiilijalanjäljen kanssa muutoin paitsi tulkinnaltaan: yhteiskunnan kannalta verojalan-

jäljen olisi suotavaa olla suuri, hiilijalanjäljen pieni. (Knuutinen 2014; Torkkel 2013a ja 

2013b.) 

 

VNK:n omistajaohjausosasto on määritellyt verojalanjälkiraportiksi nimeämänsä do-

kumentin tarkoituksen ja sisällön edellistä tarkemmin. Tarkoituksena on ohjata yhtiöi-

tä raportoimaan veronsa maakohtaisesti. Tavoitteena on lisätä tietojen vertailukelpoi-

suutta niin yhtiöiden kuin eri maidenkin välillä. Näin pyritään suitsimaan verojen vält-

tämistä ja voitonsiirtoa sekä puuttumaan veronkiertoon. Lisäksi on mainittu, että tar-

koituksena on myös saada veroparatiisit hallintaan. Yhtiöiden laatimasta verojalanjäl-

kiraportista on käytävä ilmi veroihin liittyvä strategia ja toimintaperiaatteet sekä jouk-

ko kvantitatiivisia tietoja. Lisäksi ehdotetaan joukkoa muita tietoja, joilla verojalanjälki-

raporttia voi laajentaa. (VNK 2014.)  

 

3.2.1 Strategia ja toimintaperiaatteet 

Strategia ja toimintaperiaatteet-osiossa on esitettävä kuvaus veroasioiden organi-

soinnista ja johtamisesta yhtiössä. Yhtiöt voivat vapaasti valita, kuinka asiasta kerto-

vat. Esimerkiksi Fortum on toteuttanut vaatimuksen esittämällä sekä sanallisesti että 

graafisesti verotusta käsittelevien tahojen sijoittumisen koko yhtiön organisaatioon 

sekä kuvailemalla, millainen vastuu näille tahoille kuuluu (Fortum 2017). 

 

Toimintaperiaatteissa on esitettävä myös verosuunnittelun pääperiaatteet, verostrate-

gia sekä tavoitteet. Lisäksi on kerrottava käytetyt raportointiperiaatteet, mukaan lu-

kien itse valittuja olennaisuusperiaatteita koskeva selvitys. “Comply or explain”-peri-

aatteen mukaisesti mahdollisista raportoimattomista tiedoista on tehtävä selvitys. 

Esimerkiksi liikesalaisuuden turvaaminen sopii raportoimattomuuden syyksi. Lisäksi 

on mainittava arviointiperusteineen tiedot, jotka perustuvat arvioon. 

 

3.2.2 Kvantitatiiviset verotiedot 

Kvantitatiivisten verotietojen osalta yhtiön on raportoiva veronmaksua kuvaavia tun-

nuslukuja maittain. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikevaihto, tulos ennen veroja tai 

henkilöstön lukumäärä. Maksetut ja tilitetyt verot on esitettävä yhtiön valitseman olen-

naisuusperiaatteen mukaisesti verolajeittain ja maittain. Käytetty olennaisuusperiaate 



33 

 

sekä mahdolliset poisrajaamiset on ilmoitettava, mutta ohjeistuksessa ei määritellä 

reunaehtoja olennaisuudelle. Myös yhtiön vastaanottamat julkiset tuet on raportoitava 

verotiedoissa maittain. 

 

Verotiedot ja tiedot julkisista tuista on lisäksi annettava eriteltyinä myös OECD:n 

määrittelemien veroparatiisivaltioiden osalta. Tämä ohjeistuksen kohta on jossain 

määrin ongelmallinen, sillä OECD:lla, sen paremmin kuin esimerkiksi Euroopan Unio-

nillakaan, ei vaikuta olevan selkeää listaa veroparatiisivaltioista (Cobham 2017; Tur-

ner 2017). Esimerkiksi Verohallinto (2018b) ei viittaakaan veroparatiisien osalta mi-

hinkään listoihin, vaan OECD:n määrittelemään kuvaukseen veroparatiisin kriteerit 

täyttävistä olosuhteista. Maa, jossa on matala tai nollaverotus, tiukka pankkisalaisuus 

ilman kansainvälisiä verotustietojen vaihtosopimuksia sekä ulkomaisen omistuksen 

läpinäkymättömyyden säilyttävä lainsäädäntö, lukeutuu määritelmän mukaan veropa-

ratiisiksi.  

 

Lisäksi kvantitatiivisten verotietojen osiossa on ohjeistuksen mukaisesti esitettävä 

mahdollisten hankittujen ja/tai luovutettujen yhtiöiden osuudet. Tiedot on ilmoitettava 

omistuksen alkamishetkestä niiden luovuttamishetkeen. 

 

3.2.3 Laajan raportin vapaaehtoiset tiedot 

Yhtiöt voivat halutessaan laajentaa verojalanjälkiraporttiaan kertomalla tarkempia li-

sätietoja. Tällaisia voivat olla muun muassa investoinnit ja hankinnat maittain, efektii-

visen tuloverokannan täsmäytyslaskelmat, laskennallisten verosaamisten ja – velko-

jen muutosten täsmäytyslaskelmat sekä vertailutiedot aiemmilta vuosilta. Lisäksi ve-

rojalanjälkiraportille ehdotetaan luotettavuuden lisäämiseksi ulkopuolista riippumaton-

ta varmennusta. 

 

VNK:n omistajaohjauksen ohjeistus ei määrittele verojalanjälkiraportille tiettyä vakio-

muotoa. Joustavuudella yritetään välttää tarpeettoman hallinnollisen sääntelyn ja siitä 

aiheutuvien kustannusten lisäämistä yhtiöille. Verojalanjälkiraportin nähdään olevan 

yhdistettävissä esimerkiksi muun yhteiskuntavastuuraportoinnin yhteyteen ja sen 

vaatimukset osoitetaan ensisijaisesti sisällöllisiksi: raportin on annettava selkeä kuva 

yhtiön liiketoiminnan yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta verojen muodossa, asian-
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mukaisesti ja läpinäkyvästi. Valtion enemmistöomisteiset yhtiöt ovat laatineet veroja-

lanjälkiraportteja tilikaudesta 2014 asti. Valtion vähemmistöomisteisia yhtiöitä “kan-

nustetaan vastaavaan raportointiin” (VNK 2014). 

 

3.3 Global Reporting Initiative: taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja sen ja-
kaminen 

 

Global Reporting Initiative (GRI) on kansainvälinen, useiden eri sidosryhmien yhdes-

sä kehittelemä aloite. Sen tarkoituksena on luoda organisaatioiden yhteiskuntavas-

tuun raportoinnille tilinpäätösraportointia vastaava toimintamalli (GRI 2017; Niskala, 

Pajunen & Tarna-Marni. 2009, s. 93). GRI on saavuttanut nopeasti vahvan aseman 

yleisesti hyväksyttynä viitekehyksenä. Tätä on ilmeisesti edistänyt kaikkien sidosryh-

mien – yritysten, tilintarkastajien, kansalaisjärjestöjen, sijoittajien, kuluttajien ja työn-

tekijöiden – huomioiminen alusta asti, kuten myös strateginen yhteistyö YK:n Global 

Compactin, OECD:n ja Kansainvälisen Standardointiorganisaation kanssa (Niskala 

et. al., ss. 93-95). GRI-ohjeisto pohjautuu kolmoistilinpäätökseen (ns. triple bottom 

line, Elkington 2004), johtamiskäytäntöjen kuvaamisella lisättynä. Kolmoistilinpää-

töksen mukaisesti GRI-ohjeistossa määritellään toimintaindikaattorit taloudelliselle, 

ympäristölliselle ja sosiaaliselle vastuullisuudelle. Nykyinen G4-ohjeisto korvautuu 

GRI Standards-ohjeistolla heinäkuusta 2018 alkaen (GRI 2017). 

 

GRI G4-ohjeistossa veroihin, verojen välttelyyn tai veronkiertoon liittyviä kohtia löytyy 

sekä taloudellisten että sosiaalisten indikaattoreiden joukosta. Taloudellisista indi-

kaattoreista G4-EC1 ja -EC4. kuvaavat suoran taloudellisen arvon jakautumista eri 

sidosryhmille sekä julkisen sektorin myöntämien taloudellisten avustusten määrää, 

joiden voi katsoa olevan eräänlaista “veronpalautusta”. Sosiaalisista indikaattoreista 

G4-SO3, -SO4 ja -SO5 liittyvät korruptioon ja sen vastaiseen toimintaan, G4-SO6 po-

liittisiin avustuksiin ja G4-SO8 lakien ja määräysten noudattamatta jättämiseen. Näis-

tä G4-EC1 ja -EC4 antavat kokonaiskuvan maksetuista “nettoveroista”. Kaikki muut 

indikaattorit kuvaavat yhtiöiden taipumusta vaikuttaa yhteiskuntaan ja sen pelisään-

töihin sekä taipumusta niiden noudattamiseen. Seuraavaksi esitellään lyhyesti indi-

kaattorien keskeisin sisältö. 
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3.3.1 Taloudelliset indikaattorit  

G4-EC1 kuvaa yhtiön raportointikaudella tuottamaa taloudellista lisäarvoa ja sen ja-

kautumista eri sidosryhmille. Tilinpäätöksen tietoja hyödyntäen esitetään tuotetun li-

säarvon muodostuminen (liikevaihto sekä mahdolliset muut tulovirrat) ja sen jakau-

tuminen toimittajille, henkilöstölle, rahoittajille ja valtiolle. Kattavamman kuvan saami-

seksi tiedot ehdotetaan esitettäväksi maittain. Olennaisuusperiaatteen mukaisesti jo-

kin muukin alueellinen jako on mahdollinen, mutta se on perusteltava. Siinäkin ta-

pauksessa julkiselle sektorille menevä lisäarvo on raportoitava maittain. Lisäksi suo-

sitellaan myös paikallisten investointien raportoimista. 

 

G4-EC4 osiossa esitetään tilikauden aikana valtiolta saadut rahalliset avustukset, ku-

ten verohuojennukset, investointi-, tutkimus- ja kehitystuet, erilaiset yrittäjä- tms. pal-

kinnot sekä mm. vienninedistämistuet. Raportti on laadittava maittain. Lisäksi on 

mainittava eri valtioiden osuus omistajarakenteessa. 

 

3.3.2 Sosiaaliset indikaattorit 

Sosiaalisilla indikaattoreilla pyritään mittaamaan yhtiön vaikutusta yhteiskuntaan ja 

paikallisiin yhteisöihin. Kategoriassa on kymmeniä indikaattoreita mm. työvoimaan ja 

henkilöstöpolitiikkaan liittyen. Joukossa on myös verojen välttelystä ja veronkiertämi-

sestä mahdollisesti lisävalaistusta antavia indikaattoreita.  

 

G4-SO3 edellyttää korruptiolle alttiiden toimintojen määrittelemistä osuutena koko toi-

minnasta. Myös identifioidut, korruption mahdollistavat riskit on esitettävä yksilöidysti. 

Korruptiolla, veroparatiisien käytöllä, veropetoksilla ja muulla rikollisella toiminnalla 

aina huumekauppaa myöten on todettu olevan jonkinasteinen korrelaatio (Verohallin-

to 2018b)..  

 

G4-SO3:n tuloksia voi hyödyntää G4-SO4:n toteuttamisessa luomalla korruption vas-

taisia käytäntöjä sekä kouluttamalla yhtiön henkilöstöä korruption vastaiseen toimin-

taan. Kohdan -SO4 mukaisesti yhtiöiden on raportoitava maittain korruption vastaista 

koulutusta saaneet henkilöstön jäsenet henkilöstöryhmittäin, corporate governan-

cesta vastaavat henkilöt kuten myös yhteistyökumppanit.  
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Osiossa G4-SO5 on raportoitava korruptioon liittyvät tapaukset. Tapausten luonne on 

kuvailtava. Lisäksi on kerrottava, millaisiin korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Täl-

laisia voivat olla mm. korruptioon osallistuneiden työntekijöiden kurinpidolliset toimen-

piteet ja irtisanomiset tai yhteistyökumppaneiden, esimerkiksi raaka-ainetoimittajan, 

sopimusten irtisanominen. Yhtiön oman selvitystyön tuloksena ilmenneiden tapaus-

ten lisäksi on raportoiva myös julkisessa oikeudenkäynnissä mukana olevat, yhtiötä 

ja/tai sen työntekijöitä koskevat, oikeustapaukset. G4-SO5 on eräänlainen kontrolli -

SO3:lle ja -SO4:lle: jos -SO5:ssä joudutaan raportoimaan paljon korruptioon liittyviä 

tapahtumia, asian korjatakseen yhtiön on ryhdistäydyttävä myös -SO3:n ja -SO4:n 

edellyttämissä seikoissa. 

 

Osiossa G4-SO6 on raportoiva maittain yhtiön antama taloudellinen ja muu tuki poliit-

tisille toimijoille. Poliittiset toimijat ja näiden saama tuki on yksilöitävä. Tuen määrä on 

ilmoitettava rahallisena arvona niin suoran kuin epäsuorankin tuen osalta. Epäsuoran 

tuen osalta on selvitettävä, kuinka rahallinen arvo on arvioitu.  

 

G4-SO8 vaatii yhtiöitä raportoimaan lain ja määräysten vastaisesta toiminnasta saa-

tujen sakkojen määrän ja ei-rahallisten sanktioiden lukumäärän tilikaudella. Myös so-

vittelumenetelmän kautta käsiteltävänä olleiden tapausten lukumäärä on ilmoitettava. 

Tapausten konteksti on myös kerrottava. Ainakin mahdolliset suoraan veroihin ja nii-

den maksamiseen liittyvät tapaukset ovat luonnollisesti myös veroraportoinnin kan-

nalta kiinnostavia. 

 
VNK omistajaohjauksen mukaisessa verojalanjälkiraportissa sekä GRI G4:n mukai-

sessa ohjeistuksessa on molemmissa hyviä puolia, jotka yhdistämällä yhtiön vero-

käyttäytymisestä saa kohtalaisen selkeän kuvan. Verojalanjälkiraportin vaatimus esit-

tää yhtiön verostrategia tavoitteineen sekä veroasioihin liittyvät organisatoriset vas-

tuut tuovat esille yhtiön suhtautumisen veroihin sekä ne mekanismit (corporate gover-

nancen), joilla veroihin liittyviä asioita valvotaan. GRI G4 heijastelee sidosryhmä- ja 

legitimaatioteorian keskeisiä periaatteita vaatimalla yhtiön luoman taloudellisen lisä-

arvon ja sen jakautumisen esittämistä sidosryhmittäin. Tämä edesauttaa verojen kä-

sittämistä pikemminkin yhteiskunnalle kuuluvana voitonjakoeränä, “osinkona yhteis-

kunnalle” tämän tarjoamien resurssien vastineeksi kuin pelkkänä minimoitavana liike-

toiminnan kustannuksena. 
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Kuten jäljempänä ilmenee, valtion enemmistöomisteisilta pörssiyhtiöiltä löytyvät tiedot 

molempien raporttien mukaisesti, Sen sijaan vähemmistöomisteisilta pörssiyhtiöiltä 

on usein käytettävissä vain GRI-ohjeistuksen mukainen yhteiskuntavastuuraportti. 

  



38 

 

4 VERORAPORTTIEN ANALYSOINTI 

Suomen valtio omistaa kokonaan tai osin useita osakeyhtiöitä. Edellä käsitelty Valtio-

neuvoston kanslian omistajaohjausosaston ohjeistus koskee niitä osakeyhtiöitä, jois-

sa valtiolla on enemmistöomistus. Vuoden 2017 lopussa Helsingin pörssissä on muu-

tama tällainen osakeyhtiö: Finnair Oyj, Fortum Oyj ja Neste Oyj. Lisäksi valtio omis-

taa pienemmällä osuudella muitakin pörssiyhtiöitä sijoitusyhtiönsä Solidiumin kautta. 

Vähemmistöomisteisille yhtiöille VNK:n ohjeistuksen noudattaminen ei ole pakollista, 

mutta, kuten jo todettu, “valtion vähemmistöomisteisia yhtiöitä kannustetaan vastaa-

vaan raportointiin” (VNK 2014).  

 

4.1 Veroraporttien sisällönanalyysi 

Työn empiirisessä osuudessa käydään läpi enemmistö- ja vähemmistöomisteisten 

pörssiyhtiöiden verojalanjälkiraportit raportointikaudelta 2016 ja selvitetään sisällön-

analyysin avulla, mitä yhtiöt raportoivat ja miltä osin raportointi vastaa omistajaoh-

jauksen asettamia vaatimuksia. Sisällönanalyysin avulla pyritään siis löytämään vas-

tauksia tutkimuksen ”Mitä raportoidaan”-kysymyksiin. 

 

Tarkastelu aloitetaan valtion enemmistöomisteisista pörssiyhtiöistä, joista tiedetään, 

että niillä on oltava laadittuna jonkinlainen verojalanjälkiraportti. Käytännössä tämä 

tarkoittaa Finnairin, Fortumin ja Nesteen verojalanjälkiraporttien analysoimista. Tä-

män jälkeen siirrytään tarkastelemaan valtion vähemmistöomisteisten pörssiyhtiöiden 

veroraportointia. 

 

4.1.1 Enemmistöomisteisten pörssiyhtiöiden aineiston käsittely 

Veroraportit on koottu yhtiöiden Internet-sivuilta. Tiedot löytyivät tavallisesti Sijoittajat-

välilehdeltä, mutta toisinaan tieto oli sijoitettu Vastuullisuus- tai Yhteiskuntavastuu-

välilehdille. Joillakin yhtiöillä tieto oli hieman piilossa, esimerkiksi Nesteen verojalan-

jälkiraportti löytyi ensimmäisellä kerralla vain nettisivujen haku-toimintoa käyttämällä. 

Kevään 2018 tulosjulkistusten aikoihin myös edellisten tilikausien raporttien sijainnit 

saattoivat muuttua, tyypillisimmin arkistotyyppiselle välilehdelle Sijoittajat-osiossa. 
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Finnairin, Fortumin ja Nesteen verojalanjälkiraportit muodostavat sisällönanalyysissa 

tarkoitetun analysoitavan yksikön. Tässä tutkimuksessa verojalanjälkiraportti muo-

dostaa myös koodattavan yksikön. Ratkaisuun päädyttiin ensisijaisesti raporttien ly-

hyyden ja vapaamuotoisuuden vuoksi: lyhyehköjen raporttien koodaaminen muuta-

malle pääkategorialla yksi kerrallaan ei ollut kohtuuton työ yhdelle tutkijalle. Vapaa-

muotoisten tekstien segmentointi formaalein kriteerein, käyttäen esimerkiksi kappa-

letta koodausyksikkönä, ei myöskään olisi ollut mielekästä, sillä eri raporteissa ei vält-

tämättä olisi ollut samansisältöisiä kappaleita. Näin ollen olisi päädytty temaattisten 

kriteerien käyttämiseen koodausyksikköjä valittaessa. Lyhyissä raporteissa teemat 

eivät juuri ennätä toistumaan, joten tässä tutkimuksessa analyysiyksikköä pienempi 

segmentti ei vaikuttanut tuovan lisäselkeyttä koodausyksiköihin. 

 

Sisällönanalyysissä dimensiot ovat näkökulmia, joiden avulla tutkimuskysymykseen 

pyritään löytämään vastauksia. Nämä pääkategoriat ovat tässä tutkimuksessa lähin-

nä sisällöllisiä. Toimintaperiaatteet-dimensio kuvaa verostrategiaa ja sen tavoitteita 

sekä veroasioiden organisointia ja johtamista. Kvantitatiiviset tiedot – dimensio sisäl-

tää tunnuslukujen avulla maakohtaisesti tapahtuvan raportoinnin sekä selvityksen 

toiminnasta veroparatiiseissa. Vapaaehtoiset tiedot-dimensio sisältää investoinneista, 

efektiivisestä tuloverokannasta sekä ulkoisen varmennuksen olemassaolosta kerto-

vat tiedot. Sijainti-dimensio kertoo verojalanjälkiraportin tosiasiallisesta sijoittelusta. 

Kolmen ensimmäisen dimension osalta alakategoriat on johdettu olemassa olevan 

tiedon pohjalta (ns. concept-driven). Neljäs dimensio on muodostunut vasta tutkimus-

aineistoon perehtymisen myötä ja on siinä suhteessa johdettu aineistona käytettävän 

materiaalin perusteella (ns. data-driven). Dimensiot ja niiden alakategoriat on esitetty 

kuviossa 6. 
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Kuvio 6. Analyysirunko valtion enemmistöomisteisten listayhtiöiden verojalanjälkiraporteille. 

 

Sisällönanalyysissä alakategorioille lisätään tarpeen mukaan vielä uusia alakatego-

rioita. Tässä esimerkiksi “Toimintaperiaatteet”-dimension alakategoria “Veroasioiden 

johtaminen” jaetaan kahteen luokkaan, “Veroasioiden organisointi” ja “Veroasioiden 

johtamisvastuu”. “Veroasioiden organisointi”-kategoriaa kuvataan vaihtoehdoilla “or-

ganisointi on kerrottu” ja “organisointia ei ole kerrottu”. Vastaavasti “Veroasioiden joh-

tamisvastuu”-kategoriaa kuvataan vaihtoehdoilla “toimitusjohtaja”, “talousjohtaja”, 

“verojohtaja”, “muut” ja “ei mainittu”. Jos siis verojalanjälkiraportissa mainittaisiin ve-

roasioiden johtamisen kuuluvan esimerkiksi yhteiskuntavastuujohtajalle tai hallinto-

johtajalle, tieto merkittäisiin vaihtoehtoon “muut”.  

 

Alakategorioita tarkentavat kategoriat voivat tutkimuksen tarpeista riippuen olla varsin 

erilaisia. Tässä tutkimuksessa on esimerkiksi kategoriaa 1.4 ”Raportointiperiaatteet” 

kuvattu vain vaihtoehdoilla 1 ”on kerrottu verojalanjälkiraportissa” ja 2 ”ei ole kerrottu 

verojalanjälkiraportissa”. Olisi kuitenkin ollut mahdollista luokitella ne vielä tarkemmin 

veroasioiden johtaminen 

verostrategia 

verostrategian tavoitteet 

raportoinnin periaatteet 

Verojalan-

jälkiraportti 

Toimintaperi

aatteet 
Kvantitatiivi-

set tiedot 

Vapaaehtoiset 

tiedot 
Lokaatio 

tunnusluvut 

tiedot maittain 

tiedot veroparatiiseista 

investoinnit maittain 

efekt. tulovero-% 

ulkoinen varmennus 

integroitu TP-raport. 

integroitu CSR-raport. 

erillinen 
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luomalla lisää alakategorioita, esimerkiksi ”Olennaisuus”, ”Raportoimattomat tiedot” ja 

”Arvioidut tiedot” niihin liittyvine kuvauksineen. 

 

Tutkimuksessa käytetyt dimensiot on johdettu VNK:n omistajaohjausyksikön verora-

portointia koskevasta ohjeistuksesta. Tarkentavia alakategorioita on osittain yhdis-

telty. Alakategoria “Raportointiperiaatteet” kattaa ohjeistuksen kohdat olennaisuu-

desta, poisrajaamisesta, raportoimattomista tiedoista sekä arvioista ja arvioinnin pe-

rusteista. Muilta osin alakategoriatkin mukailevat ohjeistuksen alakohtia. 

 

Sisällönanalyysin tulokset kootaan tulosmatriisiin. Tässä tutkimuksessa on käytetty 

numerointia apuna siten että päädimensiot merkitään juoksevasti: Toimintaperiaat-

teet = 1, Kvalitatiiviset tiedot = 2, Vapaaehtoiset tiedot = 3, Lokaatio = 4. Alakatego-

riat merkitään vastaavasti, esimerkiksi “Veroasioiden johtaminen” = 1.1, “Tunnus-

luvut” = 2.1 ja “Ulkoinen varmennus” = 3.3. Näiden alapuolella olevat kategoriat nu-

meroidaan myös juoksevasti, esimerkiksi “Veroasioiden johtamisvastuu”-kategorian 

vaihtoehto “Verojohtaja” olisi kokonaisuudessaan numero 1.1.2.3. Yhteen kate-

goriaan voi tulla myös useampia vastauksia: jos verojalanjälkiraportissa esimerkiksi 

todettaisiin, että veroasioiden johtamisvastuu kuuluu verojohtajalle yhdessä toimitus-

johtajan kanssa, tulosmatriisiin kirjattaisiin sekä 1.1.2.3 että 1.1.1.1. Työssä käytetty 

numerointi on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 1.  

 

Laajan ja monipolvisen analyysirungon ollessa kyseessä tulosmatriisit koostetaan “al-

haalta ylöspäin”, yksityiskohtaisemmasta yleisempään. Tässä tutkimuksessa matriisi 

on vielä mahdollista koostaa suoraan dimensioittain jokaiselle analysointiyksikölle. 

Seuraava taulukko on esimerkki “Toimintaperiaatteet”-kategorian tulosmatriisista. 

Koko tulosmatriisi on esitetty liitteessä kaksi. 

 

Taulukko 2. Toimintaperiaatteet-kategorian tulosmatriisi analyysiyksiköittäin. 

1. Toimintaperiaatteet Finnair Fortum Neste 

1.1 Veroasioiden johtaminen 
1.1.1 Veroasioiden organisointi 
1.1.2 Veroasioiden johtamisvastuu 

 
2 
5 

 
1 
3 

 
1 

1, 4 

1.2 Verostrategia 1 1 1 

1.3 Verostrategian tavoitteet 2, 3, 6 1, 2, 3, 4, 5, 
6 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

1.4 Veroraportoinnin periaatteet 1 1 1 



42 

 
 

Analyysirungon koodien perusteella analyysin tulokset käyvät periaatteessa ilmi yh-

dellä silmäyksellä yhteenvetotulosmatriisista. Joskus tulokset sisältävä kaavio voikin 

itsessään olla tutkimuksessa haettu tulos (Schreier 2012). Tavallisesti koodaus pure-

taan kuitenkin sanalliseen muotoon, kuten tässäkin tutkimuksessa tullaan tekemään. 

Mahdolliset tekstilainaukset tehdään suoraan alkuperäisestä raportista ja alkuperäi-

sellä raportointikielellä, kuten aiemmin on perusteltu.  

 

Sisällönanalyyttisen tutkimuksen päätarkoituksena on usein kuvata tutkimusmateriaa-

lin sisältöä tutkimuskysymyksen näkökulmasta, jolloin tuloksia ei tulkita enempää. 

Pelkistetyimmillään tekstin sisältöä saatetaan kuvata lähinnä kvantitatiivisesti, esi-

merkiksi eri sanojen tai käsitteiden esiintymisfrekvensseihin perustuen (Tuomi & Sa-

rajärvi 2018; Schreier 2012). Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysiä käytetään kui-

tenkin Tuomen ja Sarajärven esittämällä tavalla ja pyritään siis kuvaamaan tekstejä 

sanallisesti. Varsinainen tekstin merkityksen tulkinta, perustuen pääosin sisällönana-

lyysin paljastamiin merkityssysteemeihin, on osa diskurssianalyysia. 

 

Taustatiedot verojalanjälkiraporteista on koottu oheiseen taulukkoon: 

 

Taulukko 3. Yleisiä taustatietoja verojalanjälkiraporteista. 

 Finnair Fortum Neste 

Sivumäärä 4 10 5 

Käytettyjen käsitteiden 
määritelmät 

ei kyllä kyllä 

Viitataan tilinpäätöksen 
tietoihin 

kyllä kyllä  ei 

Kieli suomi englanti suomi 

 

Taustatiedot täydentävät käsitystä yhtiöiden raportoinnin laajuudesta. Diskurssiana-

lyysissa myös taustatiedot voivat olla tarkastelun kohteena varsinaisen asiasisällön 

lisäksi. 

 

4.1.2 Vähemmistöomisteisten pörssiyhtiöiden aineiston käsittely 

Valtio omisti vuoden 2017 lopussa Solidiumin kautta myös seuraavia julkisia osake-

yhtiöitä: Ahtium, Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Outokumpu, Outotec, Sampo, 

SSAB, Stora Enso, Telia Company, Tieto ja Valmet (Solidium 2017). Näistä ainoas-
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taan Stora Enso julkaisi varsinaisen verojalanjälkiraportin osana vuoden 2016 yhteis-

kuntavastuuraporttiaan. Ahtiumia lukuun ottamatta kaikki yhtiöt ovat julkaisseet GRI 

G4 ohjeistusta mukailevan yhteiskuntavastuuraportin. 

 

Verojalanjälkiraporttien vähäisyyden vuoksi valtion vähemmistöomisteisia yhtiöitä 

joudutaan tarkastelemaan sisällönanalyysissä hieman eri tavalla kuin enemmistö-

omisteisia. Ensin kuitenkin Stora Enson julkaisema verojalanjälkiraportti analy-

soidaan samalla analyysirungolla kuin Finnairin, Fortumin ja Nesteen verojalanjälki-

raportit. Analyysi on verrattain nopea tehdä ja näin saadaan käsitys siitä, mitä vapaa-

ehtoisesti laadittu verojalanjälkiraportti sisältää. Tulosmatriisi esitetään liitteessä kol-

me. Tuloksia verrataan VNK:n omistajaohjausyksikön ohjeistukseen yhdistämällä val-

tion enemmistöomisteisten yhtiöiden ja Stora Enson tulokset samaan tulostau-

lukkoon. 

 

Toiseksi, kaikkien valtio-omisteisten pörssiyhtiöiden vuoden 2016 yritysvastuurapor-

teista tarkastellaan osiota G4-EC1 Economic performance indicators, tuotetun ja jae-

tun taloudellisen lisäarvon osalta. Tämä tehdään yksinkertaisesti tutkimalla, mitä tie-

toja yhtiöt ovat julkaisseet sekä taulukoimalla eri sidosryhmien osuudet yhtiöiden il-

moittamasta tuotetusta lisäarvosta. G4-EC1 antaa mahdollisuuden raportoida tietoja 

yksityiskohtaisesti myös maittain, joten raportteja tarkastellaan myös tästä näkökul-

masta. Muut GRI G4:n kohdat taloudellisen ja sosiaalisen toiminnan indikaattoreista 

rajataan tarkastelun ulkopuolelle. 

 

4.2 Verojalanjälkiraporttien diskurssianalyysi 

Diskurssianalyysi ei ole tarkasti rajattu tutkimusmenetelmä, vaan joukko kielenkäyt-

töön ja sen avulla luotavien merkitysten tutkimiseen kulloisessakin tilanteessa sovel-

tuvia tarkastelutapoja ja menetelmiä (Jokinen et al. 2016; Eskola & Suoranta 2014). 

Tämä antaa tutkijalle paljon liikkumavapautta, joskin fokus on aina pidettävä kokonai-

suudessa niin tekstin kuin sen kontekstinkin osalta.  

 

Diskurssianalyysissä tutkitaan sosiaalisia käytäntöjä, ei ”pään sisäisiä prosesseja” 

(Jokinen et al 2016). Vaikkei toimijoiden intentioiden tai motiivien selvittäminen olisi-

kaan keskeisessä roolissa diskurssianalyysissä, tutkimusten mukaan tietyntyyppinen 
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vaikuttaminen näyttäisi, tietoisesti tai tiedostamattomasti, liittyvän esimerkiksi tiettyi-

hin legitimaatiokäsityksiin (mm. Castelló ja Lozano 2011; Iivonen ja Moisander 2015). 

Hieman yleistäen, tavat ja keinot luoda todellisuutta eivät siis välttämättä ole täysin 

riippumattomia siitä todellisuudesta, jota halutaan luoda. Mahdollisen intention lisäksi 

vaikuttamiskeinot riippuvat myös asiayhteydestä ja sen reunaehdoista, siis konteks-

tista (Jokinen et al. 2016; Alasuutari 2011).  

 

Argumentaatiota tarvitaan, kun käsillä olevaa asiaa ei pysty yksikäsitteisesti tulkit-

semaan oikeaksi tai vääräksi, hyväksyttäväksi tai sopimattomaksi, mutta toiminnan 

aikaansaaminen edellyttää yhteisen näkemyksen saavuttamista (Ross & Rossen-

Knill 2016; Eemeren 2013). Argumentaation, eli kuulijan/lukijan vakuuttamiseen käy-

tettyjen strategioiden, tutkiminen on osa retoriikantutkimusta (Alasuutari 2011). Var-

sinkin vastakkainasettelutilanteita ja puhetta analysoidaan jo Aristoteleen aikoinaan 

käyttämien eetoksen (uskottavuus, luotettavuus), paatoksen (tunne) ja logoksen 

(loogisuus, järki) avulla, mutta niitä käytetään myös kirjallisten dokumenttien ana-

lysointiin (Ross & Rossen-Knill 2016; Eemeren 2013). Erityisesti pidempien ja vähäi-

semmän vastakkainasettelun kirjallisiin materiaaleihin on kehitelty myös muita, eetos-

paatos-logos-perusmallia täydentäviä, analysointitapoja (esim. Ross & Rossen-Knill 

2016). Näiden rinnalle on noussut kirjallisten dokumenttien visuaalisten elementtien 

analyysi (De Groot, Nickerson, Korzilius & Gerritsen 2016; Kjeldsen 2015).  

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään tyypillisimpien retoristen keinojen tarkasteluun. Näi-

tä ovat erityisesti etäännyttäminen, liittoutumisasteen säätely, konsensuksella vahvis-

taminen, faktualisoiva argumentointi, yksityiskohdilla ja tarinoilla vakuuttaminen, 

kvantifiointi, ääri-ilmaisujen käyttäminen, ns. kolmen lista, toisto ja mahdollisilta vas-

ta-argumenteilta suojautuminen (Jokinen et al. 2016).  

 

Etäännyttämisellä tarkoitetaan argumentin esittäjän intressien etäännyttämistä väit-

teestä (Jokinen et al. 2016). Esimerkiksi yleisönosastolla etäännyttämistä käyttävä 

kirjoitus saattaisi alkaa seuraavasti (esimerkki on täysin fiktiivinen): ”En ole Saipa-fani 

enkä edes pidä jääkiekosta, mutta joukkueen valmentajan julkinen höykyyttäminen 

on mennyt jo liiallisuuksiin. …”. Keinoa voidaan käyttää myös täysin päinvastoin: 

omien intressien ja väittämän välisten yhteyksien toteamisella, jopa korostamisella, 

annetaan suora ja rehti vaikutelma, jolla pyritään herättämään yleisön luottamus. Liit-
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toutumisasteen säätelyssä on kyse samankaltaisesta ilmiöstä: kuinka selvästi sanoja 

sitoutuu sanomaansa (Jokinen et al. 2016). Esimerkiksi lauseessa ”Valmentajan on 

väitetty olevan epäpätevä” liittoutumisaste on pienempi kuin lauseessa ”Valmentaja 

on epäpätevä”. 

 

Konsensuksella vahvistamisella tarkoitetaan väitteen esittämistä useiden eri tahojen 

hyväksymänä asiana (Jokinen et al. 2016). Keinot vaihtelevat itsestäänselvyyksiin 

vetoamisesta (”Näkeehän sen lapsikin, että…”) me-retoriikkaan (”Meillä yhtiössä 

X…”) ja arvovaltaisten tai arvostettujen henkilöiden suoraan lainaamiseen (”Toimitus-

johtaja X totesi asian tänään lehdistötilaisuudessa: ”Meillä yhtiössä X…””). Tästä on 

lyhyt matka faktualisoivaan argumentointiin, jossa asia esitetään luonnonlain kaltaise-

na ilmiönä, johon on vain sopeuduttava (”Markkinat edellyttävät…”, ”Yrityksen on 

omistajien edun vuoksi pyrittävä minimoimaan verot, kuten muutkin kustannukset.”). 

Erityisesti tieteellisessä ja myös poliittisessa keskustelussa faktualisoivan argumen-

toinnin tukena tai rinnalla voidaan käyttää kvantifiointia. Tällöin argumenttia vahviste-

taan numeeristen keinojen (luvut, taulukot, prosenttiosuudet) tai erilaisten määrään 

viittaavien laatusanojen (valtava, marginaalinen) avulla (Jokinen et al 2016). 

 

 Kvantifioinnissa käytettävien laatusanojen kaltainen keino on myös ääri-ilmaisujen 

käyttäminen, jolloin määrällistämiseen tähtäävien sanojen asemesta käytetään ilmai-

suja ”ei koskaan”, ”täydellisesti”, ”ikuisesti”, ”ei mitään” ja niin edelleen. Ääri-ilmaisuja 

käytetään tavallisesti joko oman toiminnan oikeuttamiseen tai kuvauksen kohteena 

olevaan asiaan liittyvien piirteiden korostamiseen (Jokinen et al. 2016). Myös kolmen 

lista on lähisukua kvantifioinnille. Siinä kolmen kohdan listaa käyttämällä halutaan 

luoda kuva säännönmukaisuudesta, tavanomaisesta toiminnasta tai yleisestä piir-

teestä (Jokinen et al. 2016). Pieniä tehosanoja (esimerkiksi, muun muassa, kuten) 

viljelemällä voidaan helposti luoda vaikutelma, että lista kyllä vielä jatkuisi, vaikkei 

jatkaminen olekaan tarkoituksenmukaista tai mahdollista käsillä olevassa tilanteessa. 

 

Yksityiskohtaisilla kuvauksilla ja kertomuksilla voidaan lisätä todentuntua, parhaim-

millaan niin, ettei argumentoijan itse edes tarvitse esittää väitettään, vaan kertomuk-

sen kuulija/lukija päätyy haluttuun väitteeseen itse (Jokinen et al. 2016). Tällaisen 

menettelyn Iisäetuna on se, että kertoja itse profiloituu usein neutraaliksi, asian-

tuntevaksi henkilöksi. Yhtiöiden yritysvastuuraporteissa muun muassa erilaiset case-
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tapaukset ovat tyypillisiä kertomuksia. Asian vahvistamiseksi näissä voidaan käyttää 

lisäksi toistoa, joko sellaisenaan tai tautologioina. Myös uudelleen kontekstualisointi 

(toisten esittämiä argumentteja nivotaan osaksi omia) ja intertekstuaalisuus (toisten 

tekstejä nivotaan osaksi omia) ovat usein käytettyjä keinoja (Jokinen et al. 2016). 

 

Mahdollisilta vasta-argumenteilta suojautuminen on myös tehokas retorinen keino 

(Jokinen et al. 2016) – tällä viedään aseet kuulijan/lukijan käsistä ja osoitetaan sa-

malla asiakokonaisuuden laaja tuntemus ja sen perusteella tehty harkittu argumentti. 

Niinpä, fiktiivisen Saipa-esimerkin käyttöä jatkettaessa, kärkäs Saipan valmentajan 

kritisoija aloittaisi kritiikkinsä esimerkiksi toteamalla: ”Alkukauden perusteellahan val-

mentajalla oli selvästi kaikki langat käsissään, mutta…”.  

 

Retoristen käytännön keinojen joukko ei rajoitu edellä esiteltyihin. Listaa ei kuiten-

kaan tarkoituksenmukaisuussyistä jatketa, sillä aineistossa eniten käytetyt retoriset 

keinot löytyvät pääasiassa edellä mainitusta joukosta. Verojalanjälkiraporttien mah-

dollisia visuaalisia elementtejä tarkastellaan hyvin yksinkertaisesti arvioimalla, millä 

tavoin ne näyttäisivät vahvistavan tekstissä esitettyjä asioita. 

 

Diskurssianalyysin teksteinä, “raakamateriaalina”, käytetään Finnairin, Fortumin, 

Nesteen ja Stora Enson verojalanjälkiraportteja. Sisällönanalyysissä on kartoitettu 

raporttien sisältö, joten yhtiöiden kertomat asiat ovat jo selvillä. Asioiden tarkastelu 

osana kokonaisuutta auttaa tutkijaa hahmottamaan aineistoa diskursseina. Veroja-

lanjälkiraporttien kohdalla kokonaisuuden tarkastelu tarkoittaa sen huomioimista, että 

esitetyt asiat ovat osa raporttia, joka on laadittu valtiovallan (ja samalla enemmistö-

omistajan) vaatimuksesta tilanteessa, jossa yleinen mielipide on voimakkaasti pahek-

sunut verojen maksua vältteleviä tahoja. 

 

Verojalanjälkiraporteista nousevia diskursseja tarkastellaan ensiksi deskriptiivisestä 

näkökulmasta: mitä asioista kirjoitetaan - toisin sanoen, millaista todellisuutta tekstillä 

luodaan (tai halutaan luoda). Samalla analysoidaan yhtiöiden subjektipositioita sekä 

sitä, kuinka kontekstin reunaehto (Valtioneuvoston kanslian vaatimus) punoutuu ai-

neistoon. Tarkastelu kohdistuu siis myös vallankäytön diskursseihin sekä vakuuttelun 

retorisiin keinoihin.  
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Kriittisen diskurssianalyysin näkökulma korostuu tässä työssä kontekstin huomioimi-

sessa. Tutkittavan aineiston tuottamisen reunaehto (verojalanjälkiraportin pakolli-

suus) onkin osa diskurssianalyysiä. Yhtiöt eivät kuitenkaan ole tilanteessa pelkkiä 

subjektipositioita. Koska yhtiöillä on täysi hallinta verotietoihinsa, ne ovat myös hyvin 

vahvasti diskurssin käyttäjiä, joilla on mahdollisuus määritellä itse itseään ja näke-

myksiään pakollisen institutionaalisen tekstinkin ollessa kyseessä. Analyysin kannalta 

tilanne on mielenkiintoinen: kuinka yhtiöt punovat raportointipakon verojalanjälkira-

portteihinsa ja miten ohjeistuksen vaatimuksiin mukaudutaan. 
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5 VALTIO-OMISTEISTEN PÖRSSIYHTIÖIDEN VERORAPORTOINTI 

Veroraporttien sisällönanalyysin tuloksia tarkastellaan ensin valtion enemmistöomis-

teisten pörssiyhtiöiden verojalanjälkiraporttien osalta. Tämän jälkeen tarkastellaan 

valtion Solidiumin kautta omistamien pörssiyhtiöiden veroraportteja sisällönanalyysin 

valossa. Viimeisenä esitetään neljän verojalanjälkiraportin diskurssianalyysin tulok-

set. 

 

5.1 Valtion enemmistöomisteisten pörssiyhtiöiden verojalanjälkiraportin si-
sällönanalyysi 

Valtion enemmistöomisteiset pörssiyhtiöt Finnair, Fortum ja Neste julkaisivat kukin 

verojalanjälkiraportin vuodelta 2016. Sisällönanalyysin tarkat tulokset on esitetty liit-

teessä 2, seuraavassa esitetään pääasialliset tulokset dimensioittain. 

 

5.1.1 Toimintaperiaatteet 

Yhtiöt kuvaavat verotukseen liittyviä toimintaperiaatteita vaihtelevasti. Niukimmin ai-

hepiiristä kertoo Finnair, joka ei kuvaa veroasioiden organisointia tai veroasioiden 

johtamisvastuita ollenkaan verojalanjälkiraportissaan. Myös Nesteen raportti on ver-

rattain vähäsanainen, tyytyen kolmeen lauseeseen: 

 

 “Operatiivinen vero-organisaatiomme jakautuu pääkonttorin vero-organisaa-

tioon ja Suomen ulkopuolella toimiviin paikallisiin talousorganisaatioihin.”   

 “Toimitusjohtajamme on viimekädessä vastuussa Nesteen veroasioiden hoitoa 

koskevasta päätöksenteosta. Merkittävät verosuunnittelutoimenpiteet ja -pää-

tökset toteutetaan vasta hallituksen hyväksynnän jälkeen.” 

 

Fortum puolestaan kuvaa monipuolisesti sekä sanoin että kaaviokuvin veroasioiden 

organisoinnin sekä johtamisvastuiden asettumisen talousjohtajan alaisuudessa toimi-

valle verojohtajalle. Verotusta todetaan kuitenkin johdettavan konsernin operatiivisen 

strategian perusteella. Strategian keskiössä on emoyhtiön osingonmaksukyvyn var-

mistaminen osingonjakopolitiikan mukaisesti. 
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Verostrategiasta, sen tavoitteista sekä raportoinnin periaatteista löytyy jo enemmän 

tietoa kaikkien yhtiöiden verojalanjälkiraporteista. Finnair valottaa asioita jälleen vä-

häsanaisimmin: verostrategian tavoitteiksi on todettu liiketoimintaratkaisujen tukemi-

nen, verojen oikea kohdentaminen maittain sekä ylipäätään lainmukainen toiminta 

verotuksen suhteen. Raportointiperusteet on kuitenkin esitetty olennaisuuden ja pois 

jätettyjen tietojen osalta selkeästi, kuten esimerkiksi maininnat muista kuin koulutuk-

seen saaduista julkisista tuista sekä matkustajamaksujen käsittelystä osoittavat: 

 

 “Julkisiin tukiin ei ole sisällytetty eri maiden viranomaistahojen lentoliikenteelle 

maksamia tukia, koska ne kuluvat liikesalaisuuden piiriin.” 

 “Finnair ei katso, että lentomatkustajilta kerätyt matkustajamaksut olisivat 

luonteeltaan sellaisia viranomaisille tilitettäviä veroluonteisia maksuja, jotka ra-

portoitaisiin osana verojalanjälkeä, sillä nämä maksut tilitetään tyypillisesti 

kunkin maan lentoaseman toimintaa harjoittavalle taholle (yksityinen tai julki-

nen).” 

 

Fortum ja Neste listaavat runsaasti tavoitteita verostrategioilleen. Tavoitteiden jou-

kosta löytyvät kaikki Finnairinkin mainitsemat tavoitteet, mutta lisäksi tavoitellaan lii-

ketoiminnan kannattavuutta, osingonmaksukyvyn säilyttämistä sekä moninkertaisten 

verojen maksamiselta välttymistä. Neste mainitsee lisäksi verosuunnittelunsa keskit-

tyvän liiketoiminnan muutostilanteisiin sekä konsernin liiketoimintastrategian toteutta-

miseen. Fortum tuo useampaan otteeseen esille sekä tarpeen että tavoitteellisen toi-

mintansa verotuksen ennakoitavuuden suhteen - osin provokatiivisesti, mutta toimi-

alan ominaispiirteillä perustellen: 

 

 “Muuttuva sääntely ja huomion keskittyminen erityisesti niin kutsuttuun ag-

gressiiviseen verosuunnitteluun heikentää kaikkien liiketoimintojen ennakoita-

vuutta ja vakautta.” 

 “Koska toimintamme on pääomavaltaista ja jokaisen investoinnin elinkaari on 

pitkä, meille on tärkeää, että sekä kansallinen että paikallinen lainsäädäntö, 

samoin kuin veroviranomaisten tulkinnat ja päätökset kaikilla tasoilla, ovat en-

nustettavia ja läpinäkyviä.” 
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Raportointiperiaatteiden osalta Fortum kuvaa selkeimmin myös yleisiä veroraportoin-

tiin liittyviä periaatteitaan:  

 

- “Olemme Fortumilla huomanneet, että sidosryhmämme haluavat enemmän tietoa 

verotuksestamme ja raportointimme pyrkii vastaamaan siihen.”.… 

- ”Kerromme myös verotukseen liittyvistä olennaisista päätöksistä, kuten esimerkiksi 

verotarkastuksista ja –valituksista.”.  

 

Tämä pitää ainakin vuoden 2016 verojalanjälkiraportin osalta paikkansa, sillä raportti 

on kymmenen sivua pitkä (pisin mukana olleista), ja tekstiä ja numeroita on havain-

nollistettu kuvin, kaavioin ja case-esimerkein. Pitkä raportti ei luonnollisesti takaa, et-

tä kaikkea olisi raportoitu. Lisäksi pidempi raportointitapa antaa mahdollisuuden vai-

kuttaa lukijan mielipiteisiin sekä omien näkökantojen kertomiseen: 

 

 “Verojalanjälkeä koskevassa viestinnässämme pyrimme avoimuuteen, lä-

pinäkyvyyteen ja johdonmukaisuuteen.” 

 “Ohjeistuksen ja varmuuden saaminen tulevalle verokohtelulle saattaa pa-

himmassa tapauksessa viedä vuosia.” 

 ”Rahoitus- ja holdingtoimintomme sijaitsevat EU:n alueella maissa, joissa toi-

mintaympäristö on ennakoitavaa.” 

 

Oman raportointinsa osalta Neste mainitsee yhtiön pyrkivän laadukkuuteen: “täytäm-

me veroilmoitukset huolellisesti paikallisia soveltuvia lakeja sekä määräyksiä noudat-

taen ja toimitamme ne määräajassa ilman aiheetonta viivettä”. Tämän käytännöllisen 

linjauksen lisäksi Neste kuvaa käyttämänsä pääomaosuusmenetelmän, näkemyk-

sensä julkisesta tuesta sekä linjauksensa niiden verojen ja maksujen raportoinnista, 

joihin yhtiöillä ei ole lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta. 

 

5.1.2 Kvalitatiiviset tiedot 

Veronmaksua kuvaavat tunnusluvut ovat kaikilla yhtiöillä varsin samat: liiketulos en-

nen veroja, henkilöstömäärä sekä liikevaihto on esitetty kaikkien verojalanjälkirapor-

teissa. Lisäksi Fortum esittää taseeseen liittyviä tunnuslukuja; liiketoiminnassa käy-

tössä oleva omaisuus sekä korolliset lainasaatavat. Perusteena tunnuslukuvalinnalle 
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esitetään toimintojen pääomaintensiivisyys ja kyseisten tunnuslukujen kyky kuvata 

toimialan arvontuottoa paremmin kuin liiketulos. 

 

Finnair ja Fortum esittävät verotiedot maittain ja verolajeittain, useammalta raportoin-

tikaudelta. Fortum on havainnollistanut tietoja myös kuvioin. Finnair mainitsee myös 

raportoimiensa julkisten tukien määrän ja maan (Suomi). Fortum ei käsittele julkisia 

tukia raportissa lainkaan. Neste esittää verotiedot verolajeittain jaolla Suomi - muut 

maat. Tämän on tulkittu tässä tutkimuksessa olevan vastoin VNK:n omistajaohjauk-

sen ohjetta, joten tulostaulukkoon on merkitty, ettei Neste raportoi verotietoja mait-

tain. Neste itse perustelee jakoa Suomen merkittävällä painoarvolla sekä liiketoimin-

tatietojen luottamuksellisuuden säilyttämisellä. Kuitenkin tulostietojen tarkastelu pal-

jastaa, että vuonna 2016 Nesteen liikevaihdosta 43 %, tuloksesta ennen veroja 49 % 

ja henkilöstöstä 32 % tuli kategoriasta muut maat. Jos “muut maat”-ryhmä koostuu 

kymmenistä eri valtioista, perustelu on tuloslukujenkin valossa järkevä. Maiden luku-

määrä ei kuitenkaan käy ilmi verojalanjälkiraportista. Neste ei myöskään raportoi jul-

kisten tukien määrää, sillä “julkisen tuen kansainvälinen määritelmä on epäselvä”. 

Heti perään raportissa kuitenkin todetaan Blender’s Tax Creditin parantaneen Nes-

teen vertailukelpoista liikevoittoa myös vuonna 2016. 

 

Veroparatiiseihin liittyen yhtiöt raportoivat pääsääntöisesti varsin pintapuolisesti. Fin-

nair toteaa omistavansa osuuksia “liiketoiminnallisista syistä (alle 20 %)” vakuutusjär-

jestelyistä Guernseyn saarilla, mutta näiden tulokset verotetaan Suomessa. Myös 

Fortumilla on vakuutustoimintaa Guernseyllä sekä osuuksia tutkimus- ja kehityshank-

keita rahoittavassa säätiössä Cayman-saarilla. Molempien tuloksista kerrotaan mak-

settavan veroa Suomeen - verokertymäkin on mainittu. Lisäksi Fortum kuvaa lyhyesti 

omistuksiaan matalan veroasteen maissa (Belgia, Alankomaat, Irlanti ja Luxembourg) 

ja listaa näiden maiden veroprosentit, mutta maksettuja veroja kokonaissummana tai 

verolajeittain ei ole esitetty. Nesteen osalta tilanne on sama: mitään konkreettisia lu-

kuja ei esitetä, joskin toiminnasta matalan verotuksen maissa kerrotaan hieman 

enemmän kuin Fortumin raportissa. 

 

Finnairin ja Fortumin verojalanjälkiraporteissa on tekstissä tai taulukkoja selventävis-

sä tiedoissa mainittu, että luvut sisältävät myös luovutettujen yhtiöiden tiedot. Näitä ei 

ole kuitenkaan erikseen eritelty, joten on tulkittu, että VNK omistajaohjauksen ohjeis-
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tus ei täyty siten kuin oli tarkoitettu - toisin sanoen tulosmatriisiin on kirjattu, ettei 

osuuksiin liittyviä tietoja ole raportoitu. Myöskään Nesteen osalta tietoja ei ole käytet-

tävissä. 

 

5.1.3 Vapaaehtoiset tiedot 

Yhtiöt raportoivat vapaaehtoisia tietoja hyvin vaihtelevasti. Finnair ja Neste eivät mai-

nitse investoinneista mitään verojalanjälkiraporteissaan. Fortum tuo esille verotuksen 

vaikutuksen investointeihin, myös pitkällä aikavälillä, mutta aihepiirissä liikutaan hyvin 

yleisellä ja periaatteellisella tasolla. 

 

Vaihtelevuus näkyy myös efektiivisen tuloveroprosentin osalta. Fortum raportoi efek-

tiivisen tuloveroprosentin seikkaperäisesti laskelmineen (Suomen osalta), Finnair pel-

kän prosentin ja Neste ei esitä aiheesta mitään tietoa. Finnair tosin viittaa verojalan-

jälkiraportissaan tilinpäätöksen liitetietoon 5.1 efektiivisen verokannan täsmäytyslas-

kelmien osalta, mutta laskelmia ei ole sisällytetty suoraan verojalanjälkiraporttiin. Fin-

nair ja Fortum taustoittavat lisäksi lyhyesti tappion sekä laskennallisten verosaamis-

ten ja -velkojen vaikutusta maksettaviin veroihin.  

 

Ainoa yhtiö, joka esittää laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutosten laskel-

man, on Fortum. Fortumkaan ei esitä sitä kuin vuoden 2016 osalta. Tämä on poik-

keus, sillä tuloverokannan täsmäytyslaskelman yhtiö on raportoinut myös edeltävältä 

vuodelta ja muut esitetyt tiedot edeltävältä kahdelta vuodelta. 

 

Verojalanjälkiraporteissa ei mainita niillä olevan ulkoista varmennusta. Näin ollen 

myös Finnwatchin ehdottama varmennus verojalanjälkiraportin vastaavuudesta 

VNK:n omistajaohjauksen ohjeistukseen puuttuu (Telkki 2015). Finnair esittää vero-

jalanjälkiraportin osana integroitua tilinpäätösraporttia yhdessä vuosikertomuksen, 

tilinpäätöksen sekä yhteiskuntavastuuraportin kanssa. Sekä tilinpäätökselle että yh-

teiskuntavastuuraportille on omat tilintarkastajan lausuntonsa, mutta sanamuodoista 

päätellen näistä kumpikaan ei kata verojalanjälkiraporttia. Fortum puolestaan mainit-

see verojalanjälkiraportissaan, että se on osa tilinpäätöstietoja, mutta tilintarkastajan 

raportti ei mainitse sen kattavan verojalanjälkiraporttia. Neste ilmoittaa verojalanjälki-

raporttinsa olevan osa yhtiön vastuullisuusraportointia, mutta jää epäselväksi, kattaa-
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ko ulkoinen varmennus myös verojalanjälkiraportin, jota ei ole esitetty suoraan sellai-

senaan yhteiskuntavastuuraportissa, vaan siihen on vain linkki. Epäilemättä kaikki 

yhtiöt ovat poimineet numeeriset tiedot verojalanjälkiraportteihinsa suoraan tilinpää-

töstiedoista, jotka tilintarkastaja on tarkastanut. Verojalanjälkiraporttien ovat kuitenkin 

jääneet ilman ulkoista varmennusta. 

 

5.1.4 Verojalanjälkiraportin lokaatio 

Verojalanjälkiraportin sijoitteluun liittyvä dimensio on noussut tutkittavasta aineistosta, 

pääasiassa diskurssianalyysin näkökulmasta. Analysoitavan ”raakatiedon” voi kuiten-

kin tuottaa sisällönanalyysin keinoin, joten dimensio on lisätty analyysirunkoon. 

 

Finnair on integroinut verojalanjälkiraporttinsa suoraan tilinpäätöksen, yhteiskunta-

vastuuraportin sekä vuosikertomuksen sisältävään asiakirjaan. Tämä löytyy vaivatto-

masti ja loogisesti Finnairin kotisivujen Sijoittajat-osiosta, Julkaisut-kohdasta. For-

tumin verojalanjälkiraportti on sijoitettu, kuten tilinpäätöstiedot ja yhteiskuntavastuura-

porttikin, omana tiedostonaan Sijoittajat-osion Raportit ja julkaisut-arkistoon. Nesteen 

verojalanjälkiraportti on poikkeuksellisesti sijoitettu Vastuullisuus-osioon omana erilli-

senä kohtanaan otsikon Taloudellinen vastuu alle. Raportin löytäminen ensimmäisel-

lä kerralla vaati kieltämättä kotisivujen haku-toiminnon käyttämistä. 

 

5.1.5 Verojalanjälkiraporttien muut tiedot 

Finnair ja Neste pitäytyvät verojalanjälkiraporteissaan lähes yksinomaan VNK:n omis-

tajaohjausosaston ohjeistuksen mukaisessa raportoinnissa esille tuotujen tietojen 

osalta. Kummankaan yhtiön raportissa ei myöskään ole visuaalisia elementtejä vero-

tietotaulukon lisäksi. Fortum ja Neste ovat listanneet käyttämiensä verokäsitteiden 

määritelmät verojalanjälkiraportin loppuun. Niin Finnair, Fortum kuin Nestekin koros-

tavat toimintansa lainmukaisuutta myös veroasioihin liittyen useampaan otteeseen 

verojalanjälkiraporteissaan. 

 

Fortum kertoo verojalanjälkiraportissa laajemmin muistakin asioista, aina toiminta-

ympäristön megatrendeistä yhtiön liiketoimintamalliin. Keskeisenä viestinä on alan 

pääomavaltaisuudesta johtuva tarve tehokkaalle rahoitukselle, joka edellyttää toimin-

taympäristön ennustettavuutta ja pysyvyyttä: 
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- ”Koska Fortum toimii pääomavaltaisella alalla, toiminnan ennakoitavuus on tär-

keää, jotta voimme rahoittaa toimintamme tehokkaasti ja turvallisesti.” 

- ”Meille on tärkeää, että pystymme tehokkaasti harjoittamaan ja rahoittamaan lii-

ketoimintaamme, toteuttamaan investointimme sekä hallitsemaan rahoitusriskejä 

tehokkaasti kaikissa toimintamaissamme.”  

- ”Rahoitus, joka luo perustan kaikille liiketoiminnoillemme, on yksi harvoista to-

della kansainvälisistä näkökulmista Fortumin verotuksellisessa profiilissa.” 

 

Suorien ja epäsuorien verojen lisäksi Fortumin verojalanjälkiraportissa nostetaan esil-

le myös muut työnantajan lakisääteiset maksut, kuten lakisääteiset eläkemaksut. Li-

säksi yhtiö muistuttaa olevansa myös huomattava osingonmaksaja. Suomen valtion 

osuus vuoden 2016 ehdotetusta osinkopotista onkin ilmoitettu verojalanjälkiraportissa 

erikseen. 

 

Fortum on koonnut raporttiinsa pieniä Case-otsikoituja tarinoita, jotka ovat eräänlaisia 

tietoiskuja: kuinka tuloverojen maksaminen ajoittuu investoinneista ja tappioista riip-

puen sekä kuinka investoinnit riippuvat selvistä säännöistä ja niiden tulkinnoista. Tie-

toiskujen yhteydessä on myös valokuvia. Tuloverojen ajoitukseen liittyvän tarinan vie-

ressä hymyilee sympaattisen ja luotettavan oloinen, siististi pukuun pukeutunut var-

haiskeski-ikäinen mies kännykkä korvallaan, katse suoraan lukijaan (Kuvio 7). Inves-

tointien ja selvien pelisääntöjen tietoiskun vieressä on ylhäältä päin otettu valokuva 

kuuden henkilön kokouksesta. Osalla osallistujista on päässään turvakypärät, joka 

johdattelee ajatukset implementointivaiheessa olevan projektin projektikokoukseen. 
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Kuvio 7. Kuvat tuloverojen ajoitus (vas.), investointien yhteys selviin pelisääntöihin (kesk.) ja 
taulukoitujen tietojen kuvitus (oik.) (Fortum 2017, ss. 6, 9, 5, kuvat vasemmalta oikealle). 

 

Fortumin verojalanjälkiraportista löytyy myös erilaisia yksinkertaisia kuvioita ja graa-

feja. Verojen ja koko arvoketjun välinen yhteys esitetään hieman naivistisen, mutta 

selkeän kuvion avulla. Vastaavasti myös veroasioiden ja –vastuun jakautuminen yh-

tiössä on kiteytetty organisaatiomallin avulla. Yhtiön maksamat suorat ja epäsuorat 

verot on esitetty piirakka- ja pylväsdiagrammien avulla taulukoitujen tietojen lisäksi. 

Taulukoitujen tietojen vieressä on myös valokuva kannettavan tietokoneen näppäi-

mistöstä ja sillä lepäävästä kädestä (Kuvio 7). Kaikkien kuvioiden, kuvien, graafien ja 

taulukoiden värimaailma on sävytetty ”Fortumin vihreään” väriskaalaan. 

 

Kuvat ja kuviot keventävät ja havainnollistavat Fortumin tiivistekstistä verojalanjälki-

raporttia. Kuvilla vaikuttaa olevan ensisijaisesti haluttua mielikuvaa vahvistava vaiku-

tus. Tähän palataan diskurssianalyysin yhteydessä tarkemmin. Kuviot ja graafit ovat 

puolestaan informatiivisia ja kokoavat keskeisimmät ydinkohdat kertasilmäyksellä 

nähtäviksi, vaikka selkeän tilannekuvan muodostaminen vaatiikin tarkempaa ja yksi-

tyiskohtaisempaa raporttiin syventymistä. 

 

5.2 Yhteenveto: verojalanjälkiraporttien tiedot vs. omistajaohjauksen ohjeis-
tus 

Verojalanjälkiraporteissa annettuja tietoja voidaan verrata VNK:n omistajaohjauksen 

ohjeistukseen. Jos tieto ei löydy suoraan verojalanjälkiraportista, vaan on pelkästään 

viitattu esim. tilinpäätökseen, tiedon on tulkittu puuttuvan verojalanjälkiraportista. Tu-

lokset on koottu oheiseen taulukkoon.  
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Taulukko 4. Verojalanjälkiraporttien tietojen vertailu VNK:n omistajaohjausosaston ohjeistuk-
seen. Merkinnät: - ei täytä ohjeistuksen vaatimuksia, + täyttää vaatimukset osittain, ++ täyttää 
vaatimukset. 

 Finnair Fortum Neste 

Veroasioiden organisointi ja johtaminen - ++ + 

Verostrategia ja sen tavoitteet + ++ ++ 

Raportointiperiaatteet ++ ++ ++ 

Veronmaksua kuvaavat tunnusluvut ++ ++ ++ 

Verot maittain ja verolajeittain, ml. julkiset tuet ++ + - 

Verot ja julkiset tuet veroparatiiseista maittain ja verolajeit-
tain 

- - - 

Hankittujen/luovutettujen yhtiöiden osuus + + - 

Investoinnit maittain - - - 

Efektiivisen tuloverokannan täsmäytyslaskelmat - ++ - 

Laskenn. verosaamisten/-velkojen muutosten täsmäystys-
laskelma 

- + - 

Vertailutiedot yhdeltä tai useammalta vuodelta ++ ++ ++ 

Ulkopuolinen riippumaton varmennus - - - 

 

Taulukko paljastaa, että yhtiöt suoriutuvat hyvin yleisten asioiden - verostrategian, 

sen tavoitteiden sekä erilaisten tunnuslukujen ja aiempien vuosien vertailutietojen – 

raportoinnista. Mitä yksityiskohtaisempaa ja konkreettisempaa tietoa pitäisi kertoa, 

sitä vähäisemmäksi ohjeistuksen täyttävä raportointi käy. Osittain syynä voi olla se, 

ettei ole mitään raportoitavaa. Tätä ei kuitenkaan verojalanjälkiraportista saa selville, 

jos yhtiö ei sitä suoraan kerro. Esimerkiksi Finnair mainitsee Guernseyn saarten toi-

minnan tuloksen kuuluvan Suomen verotuksen piiriin, muttei avaa asiaa enempää. 

Myöskään vapaaehtoisia tietoja, kuten esimerkiksi investointeja maittain, ei juurikaan 

raportoida. Verojalanjälkiraporteilta puuttuu myös ulkoinen varmennus. 

 

Yhtiöt eivät siis vielä(kään) täytä kaikkia suurimman omistajansa verotietoja kohtaan 

asettamia raportointivaatimuksia, jotka on kuitenkin virallisesti ohjeistettu koskemaan 

jo vuoden 2014 tietoja. Vaikkei huomioisikaan vapaaehtoisia tietoja, analyysi paljas-

taa, että yhtiöt jättävät raportoimatta nimenomaan niitä seikkoja, joiden vuoksi veroja-

lanjälkiraportointi on pitkälti alun perin määrätty: millaiseen liiketoimintaan perustuen, 

paljonko ja mitä verolajeja yhtiöt maksavat eri maihin, veroparatiisimaat erikseen eri-

teltyinä, ja paljonko ne vastavuoroisesti saavat julkisia tukia näistä maista. Koska tie-

tojen kertomatta jättämisestä ei seuraa mitään sanktioita yhtiöille viranomaisten tai 

omistajan taholta, tiedot näyttävät jäävän raportoimatta. 
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5.3 Vähemmistöomisteisten pörssiyhtiöiden veroraporttien sisällönanalyysi 

Valtion vähemmistöomisteisista yhtiöistä vain Stora Enso on laatinut verojalanjälkira-

portiksi nimetyn dokumentin. Tämä analysoidaan lyhyesti samalla sisällönanalyysi-

menetelmällä kuin enemmistöomisteisten yhtiöiden verojalanjälkiraportteja. Tämän 

jälkeen siirrytään tarkastelemaan yhtiöiden GRI-ohjeistuksen mukaan laadittuja yh-

teiskuntavastuuraportteja taloudellisen lisäarvon tuottamista ja sen jakautumista ku-

vaavan indikaattorin avulla. Tarkasteluun on sisällytetty myös enemmistöomisteisten 

pörssiyhtiöiden vastaavat tiedot. 

 

5.3.1 Stora Enson verojalanjälkiraportti 

Stora Enson verojalanjälkiraportti on 3-sivuinen, hieman lyhyempi kuin Finnairin ra-

portti. Siinä esitetään lyhyesti verostrategian tavoitteet, raportoinnin pääkohdat sekä 

verot maittain ja verolajeittain. Vertailutiedot raportoidaan edeltävältä vuodelta. Julki-

sista tuista todetaan vain, että verohelpotusten osalta ne on huomioitu suoraan vero-

jalanjälkiraportin luvuissa, mutta muunlaiset tukimuodot eivät sisälly raporttiin millään 

tavalla.  

 

Suorien ja epäsuorien verojen suhteellista jakautumista maittain on kuvattu myös 

graafisesti. Näiden lisäksi raporttia on visualisoitu pääsivulle ”Stora Enso veronmak-

sajana” sijoitetulla kuvalla, jossa näkyy papereita ja kyniä, elegantisti muotoiltu kallis 

tietokone sekä pukuun pukeutuneen herran käsi (Kuvio 8). Valokuva modernin kau-

pungin liikekeskustasta pilvenpiirtäjineen ja lasiseinineen on sijoitettu toiminnasta 

suotuisan verokohtelun maista kertovan tekstin yläpuolelle. 
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Kuvio 8. Verojalanjälkiraportin pääsivun valokuva (vas.) ja suotuisan verokohtelun maiden toi-
minnasta kertovan tekstin yhteydessä oleva valokuva (oik.). (Stora Enso 2017, Progress Book, 
ss. 57-58.) 

      

Stora Enson lyhyt verojalanjälkiraportti ei lyhyytensä puolesta olisi vaatinut kuvilla ke-

ventämistä. Kuten Fortumin raportissakin, kuvilla halutaankin todennäköisesti luoda 

tiettyjä mielikuvia (tai asiayhteyksiä) lukijalle. Näihin palataan diskurssianalyysin yh-

teydessä. 

 

Stora Enson raportoimien tietojen vastaavuus VNK:n omistajaohjauksen ohjeistuk-

seen on esitetty taulukossa 4. 

 

Taulukko 5. Verojalanjälkiraporttien tietojen vertailu VNK:n omistajaohjausosaston ohjeistuk-
seen. Merkinnät: - ei täytä ohjeistuksen vaatimuksia, + täyttää vaatimukset osittain, ++ täyttää 
vaatimukset. 
 

 Finnair Fortum Neste Stora En-
so 

Veroasioiden organisointi ja johtaminen - ++ + - 

Verostrategia ja sen tavoitteet + ++ ++ ++ 

Raportointiperiaatteet ++ ++ ++ ++ 

Veronmaksua kuvaavat tunnusluvut ++ ++ ++ - 

Verot maittain ja verolajeittain, ml. julkiset tuet ++ + - + 

Verot ja julkiset tuet veroparatiiseista maittain ja 
verolajeittain 

- - - - 

Hankittujen/luovutettujen yhtiöiden osuus + + - - 

Investoinnit maittain - - - - 

Efektiivisen tuloverokannan täsmäytyslaskelmat - ++ - - 

Laskenn. verosaamisten/-velkojen muutosten 
täsmäystyslask. 

- + - - 

Vertailutiedot yhdeltä tai useammalta vuodelta ++ ++ ++ ++ 

Ulkopuolinen riippumaton varmennus - - - - 
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Stora Enso on laatinut yhteiskuntavastuuraportin jo vuosia. Raportit ovat olleet myös 

laadullisesti arvostettuja - tai ainakin niillä on usein voitettu yritysvastuuraporttikilpai-

lussa, joko koko sarja tai tietty yritysvastuuosa-alue (Fibs ry 2017). Tämän vuoksi 

Stora Enson visuaalisesti miellyttävä, mutta sisällöllisesti varsin niukka verojalanjälki-

raportti on yllätys pintapuolisuutensa vuoksi. Raportista käy toki ilmi kaikkein keskei-

sin sisältö - verojen jakautuminen verolajeittain tärkeimmissä toimintamaissa - muttei 

mitään muuta. Toisaalta verojalanjälkiraportin laatiminen on ollut Stora Ensolle va-

paaehtoista. 

 

Verojalanjälkiraportissaan yhtiö listaa muusta yhteiskuntavastuuraportoinnista tuttuun 

suorasukaiseen tapaansa toimintansa “suotuisan verotuskäytännön alueilla”. Listauk-

sessa mainitaan myös Ylösen ja Laineen (2015) kritisoima tytäryhtiö Alankomaissa ja 

sen toiminta (edelleenkin) Etelä-Amerikasta tuotavan sellun hankinta- ja markkinointi-

yhtiönä: 

 “Logistisista ja operatiivisista syistä Brasilian ja Uruguayn yhteisyritysten 

tuottama sellu myydään Alankomaissa toimivan sellun hankinta- ja myynti-

yhtiön kautta.” 

 

Verojalanjälkiraportissa Stora Enso linjaa noudattavansa kaikkia soveltuvia kansain-

välisiä ja kansallisia lakeja, myös siirtohinnoitteluun osalta, verotukseen liittyvissä ky-

symyksissä. Verotukseen liittyvien periaatteiden osalta kerrotaan myös tukeudutta-

van yrityksen arvoihin, “toimi oikein”. Kuten muutkin yhtiöt, Stora Ensokin tarkastelee 

verotusta viime kädessä liiketoiminnan kannattavuuden näkökulmasta (kustannuk-

sena). Tältä osin Stora Enso on itse asiassa muita yhtiöitä paljon suorempi: 

 

 “Stora Ensolla on kuitenkin talouteen liittyviä vastuita yhteisöjä ja sidos-

ryhmiä kohtaan, ja tähän vastuuseen kuuluu verokulujen hallinta. Yhtiö 

hyödyntääkin kohtuudella valtioiden tarjoamia verokannustimia ja verova-

pautuksia ja toimii suotuisan verokohtelun maissa siinä tapauksessa, että 

kaupallinen toiminta kyseissä maissa on järkevää ja merkittävää.” 

  

Kaikkien sidosryhmien kannalta on hyvä, että yritys kertoo periaatteensa ja toiminta-

tapansa mahdollisimman selvästi. Siltä osin Stora Enson linjaus on hyvä avaus. Siitä 

kuitenkin puuttuu toinen puoli: ei kerrota, kuinka paljon voimavaroja yhtiö käyttää sii-
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hen, että eri valtiot (usein kehittyvissä maissa, yhtiön oman listauksen mukaan) saa-

daan tarjoamaan em. verohuojennuksia ja muita taloudellisia etuja. Osakkeenomista-

jien ja muidenkin sidosryhmien olisi helpompi arvioida, kuinka “ilmaiseksi” kustan-

nuksia on tällä tavoin pienennetty ja kuinka kannattavaa tai tavoiteltavaa se on. 

 

5.3.2 Valtio-omisteisten pörssiyhtiöiden GRI G4-EC1-indeksi: taloudelli-

sen lisäarvon tuottaminen ja sen jakautuminen 

Valtion omistamista pörssiyhtiöistä kaikki Ahtiumia ja Sampoa lukuun ottamatta ovat 

julkaisseet yhteiskuntavastuuraportin. Konecranesia ja Teliaa lukuun ottamatta kaikki 

yhtiöt ovat raportoineet yhdenmukaisesti G4-EC1 indikaattorin taloudellisen lisäarvon 

tuottaminen ja jakautuminen. Telia on tosin esittänyt verojakauman maittain tässä 

osiossa. Luotua arvoa ja sen jakautumista sidosryhmittäin ei ole kuitenkaan esitetty. 

Indikaattorin sisältämiä tietoja tarkastellaan siis em. neljää yhtiötä lukuun ottamatta 

niin valtion enemmistö- kuin vähemmistöomisteisten pörssiyhtiöiden osalta. 

 

Indikaattorin tulokset tilikaudelta 2016 on koottu taulukkoon viisi. Liikevaihto vastaa 

tässä tarkastelussa asiakkaille tuotettua arvoa. Samalla se on yksinkertaisuuden 

vuoksi valittu edustamaan myös yhtiön tuottamaa taloudellista arvoa, vaikka tosi-

asiassa mm. finanssi-investoinneista ja omaisuuden myynnistä saadut tuotot huomi-

oidaan luotua taloudellista arvoa määritettäessä. Toimittajille, henkilöstölle, rahoittajil-

le, valtiolle sekä yhtiölle itselleen jätetty tuotettu lisäarvo on laskettu kunkin yhtiön ra-

portissaan ilmoittamien lukujen perusteella suhteellisena osuutena liikevaihdosta. Lii-

ketulosprosentti on saatu suoraan tilikauden 2016 tuloslaskelmasta. Omistajien 

osuus tilikaudella 2016 tuotetusta lisäarvosta on saatu selville tarkistamalla vuoden 

2017 tilinpäätösraportista omistajille maksettujen osinkojen määrä ja laskemalla sen 

suhteellinen osuus tilikauden 2016 liikevaihdosta. Yhtiöstä riippuen suhteellisten 

osuuksien summa voi ylittää 100 % esim. edellisten tilikausien tulokseen aiheuttamis-

ta verovaikutuksista tai aiemmin kertyneistä voittovaroista maksetuista osingoista joh-

tuen.  
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Taulukko 6. Yhtiöiden luoma taloudellinen lisäarvo ja sen jakautuminen sidosryhmille. 

 Liike- 
vaihto 

Toimit-
tajat 

Henkilös-
tö 

Rahoitta-
jat 

Liike- 
tulos-% 

Omista-
jat 

Valtio Yhtiö 

Elisa 1646,9 M€ 48,7 % 16,7 % 1,5 % 20,7 14,5 % 3,7 % 12,4 % 

Finnair 2393,3 M€ 81,0 % 14,3 % 0,5 % 2,4 0,5 % 0,3 % 3,9 % 

Fortum 3754 M€ 56,7 % 8,9 % 2,9 % 17,4 26,0 % 13,7% - 

Kemira 2386 M€ 71,3 % 15,3 % 1,2 % 6,2 3,6 % 1,0 % 7,7 % 

Metso 2586 M€ 55,3 % 23,6 % 1,5 % 8,8 6,1 % 2,2 % 11,3 % 

Neste 11689 M€ 88,2 % 4,1 % 0,6 % 8,4 % 2,8 % 21 % n.d. 

Outo-
kumpu 

5792 M€ 79,4 % 12,3 % 2,9 % 1,8 0,7 % 0,2 % 5,1 % 

Outo-
tec 

1057,9 M€ 67,5 % 31,1 % 1,1 % -6,4 0 % -1,0 % 0 % 

SSAB 55935 
MSEK 

74,1 % 14,7 % 1,7 % 2,2 0 % 1,8 % 7,6 % 

Stora 
Enso 

9802 M€ 68,9 % 13,6 % 1,5 % 8,0 3,0 % 12,7% n.d. 

Tieto 1514,5 M€ 32,6 % 54,6 % 0,3 % 9,4 6,7 % 1,5 % 4,4 % 

Valmet 2961 M€ 68,0 % 26,8 % 0,5 % 5,0 21,3 % 1,9 % 0,9 % 

 

Luodusta taloudellisesta lisäarvosta suurin osa (asiakkaiden jälkeen) jakautuu toi-

mittajille: yli puolet fyysisiin tuotteisiin perustuvilla toimialoilla, ICT-yhtiöissäkin (Elisa, 

Tieto) yli kolmannes. Finnairilla ja Nesteellä toimittajien osuus on peräti yli 80 %. 

 

Henkilöstön osuus tuotetusta lisäarvosta on seuraavaksi suurin, mutta tuntuvasti toi-

mittajia pienempi - paitsi Tiedolla, jolla henkilöstön osuus on suurempi kuin toimit-

tajien (54,6 % vs. 32,6 %). Yllättäen Elisan arvonmuodostuksesta alle 17 % jakautuu 

henkilöstölle.  

 

Omistajien osuus arvonmuodostuksesta vaihtelee huomattavasti (0-26 %), mutta 

edustaa tyypillisesti neljänneksi suurinta sidosryhmää asiakkaiden, toimittajien ja 

henkilöstön jälkeen. Tappiota tehnyt Outotec ei jakanut osinkoja ollenkaan, kuten ei 

myöskään SSAB, joka kerrytti kassaansa lainojensa lyhentämiseksi. Yhtiön tavoit-

teena oli saavuttaa nettovelkojen ja pääoman suhteeksi 30 % seuraavalla tilikaudella. 

Huippuosingot maksanut Fortum puolestaan käytti lisäksi 695 M€:a osakkeiden osta-

miseen. 

  

Yhtiöiden luomasta taloudellisesta lisäarvosta pienimmät osuudet jakautuvat rahoitta-

jille ja valtiolle. Rahoittajien osuus on noin 1,5 %, vaihdellen 0,3 %:sta 2,9 %:iin. Val-
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tion osuus on tyypillisesti samaa suuruusluokkaa rahoittajien kanssa, noin kaksi pro-

senttia arvonmuodostuksesta. Poikkeuksen muodostavat Fortum, Neste ja Stora En-

so, jotka ovat sisällyttäneet valtion osuuteen “maksut yhteiskunnalle” eli suorien vero-

jen lisäksi myös epäsuorat verot. Fortum ja Stora Enso ovat sisällyttäneet suoriin ve-

roihin konsernin tuloverojen lisäksi mm. erilaisia tuotantoveroja, kiinteistöverot sekä 

epäsuorista veroista aiheutuvat kustannukset. Neste esittää maksut yhteiskunnalle 

eriteltyinä. Erittely osoittaa, että valmisteverot kattavat suurimman osan maksuista. 

Sen sijaan esimerkiksi Kemira on raportoinut vain maksamansa tuloverot (23 M€). 

Tappiota tehnyt Outotec raportoi valtion osuudeksi arvonmuodostuksestaan -10,4 

M€.  

 

Maakohtainen tietojen esittäminen ei ole yhtiöiden suosiossa: Elisa esittää Suomeen 

maksetut vero verolajeittain, mutta toteaa Viron osalta pelkästään, ettei tuloveroa lain 

mukaan makseta kuin osingoista. Kemira esittää tuotetun lisäarvon, henkilöstökulut, 

maksut toimittajille sekä tuloverot liiketoiminta-alueittain (EMEA, Americas, APAC). 

Outotec ilmoittaa efektiivisen tuloveroprosentin maittain ja perustelee toimintansa 

luonteella (esim. asiakkaiden luottamuksellisten tietojen suojelemisen ja liikesalai-

suudet) muunlaisen veroraportoinnin ongelmallisuuden. Sen sijaan Tieto esittää 

“Maksut valtioille”-kohdassa tiedot myös maittain jaoteltuna, mukaan lukien saadut 

julkiset tuet. Lisäksi indeksissä kerrotaan lyhyesti Tiedon strategisista tavoitteista ve-

rojen osalta. Myös Valmet esittää verotiedot kymmenen suurimman maan osalta in-

dikaattorin yhteydessä. Fortum ja Stora Enso eivät raportoi tietoja maittain EC1-

osiossa, vaan viittaavat verojalanjälkiraportteihinsa, joissa sitten esitetään maakoh-

taisia tietoja verojen osalta.  

 

Yhtiöt jättävät luodusta taloudellisesta arvosta itselleen hieman suuremman osuuden 

kuin jakavat omistajilleen, poikkeuksena Elisa, Tieto ja Valmet. Fortum, Neste ja Sto-

ra Enso eivät ole esittäneet luodun taloudellisen lisäarvon laskelmissaan yhtiölle jää-

vää osuutta. 

 

Luodun taloudellisen lisäarvon ja sen jakautumisen osalta annettujen tietojen tulkit-

seminen ja vertailu osoittautuu verrattain hankalaksi: yhtiöt eivät erityisemmin avaa 

laskelmien tai kategorisoinnin perusteita - edes siltä osin, kuinka GRI-ohjeistusta on 

laskelmissa tulkittu. Kuten edellä kävi ilmi, esimerkiksi Kemira on esittänyt julkisen 
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sektorin osalta pelkästään tuloverot luotuna taloudellisena lisäarvona, kun taas For-

tum, Neste ja Stora Enso esittävät kaiken mahdollisen suoraan ja epäsuoraan vero-

tukseen liittyvän, kustannuksineen. Nesteen raportti on kuitenkin hyvin selkeä sikäli, 

että lisäarvon muodostuminen on eritelty sidosryhmittäin - esimerkiksi yhteiskunnan 

osalta on erikseen raportoitu tuloverot, valmisteverot, ympäristöverot ja -maksut. 

 

Yhtiöt eivät myöskään täysin täytä indeksin suosituksia, sillä paikallisten investointien 

raportointi puuttuu lähes kaikilta - Fortumkin, joka mainitsee investointien kokonais-

määrän indeksissä, viittaa maakohtaisen jakauman osalta tilinpäätöksen liitetietoihin. 

Outotec puolestaan raportoi T&K-investointien kokonaissummat, muttei maakohtai-

sesti. Myös Elisa listaa vain kokonaisinvestoinnit. Maakohtaiset julkisen sektorin tie-

dot löytyvät vain Tiedon yhteiskuntavastuuraportista. Valmet raportoi tiedot kymme-

nen suurimman valtion osalta. 

 

5.4 Verojalanjälkiraporttien diskurssianalyysi 

Verojalanjälkiraporttien tarkastelu sisällönanalyysin avulla toi esiin useasti toistuvat 

asiat Finnairin, Fortumin, Nesteen ja Stora Enson raporteista: kvantitatiivisten perus-

tietojen lisäksi lain noudattamisen, liiketoiminnan ja strategian tukemisen verosuun-

nittelun avulla sekä omistajan etujen varmistamisen. Tuloksista voidaan muodostaa 

kaksi yleisintä diskurssia, jotka tässä on nimetty Laillisuus-diskurssiksi sekä Verot ku-

luina-diskurssiksi. Omistajan etua tuotiin esille sekä Fortumin että Stora Enson vero-

jalanjälkiraportissa, muttei erityisen keskeisessä roolissa, vaan pikemminkin eräänä 

perusteena verojen käsittelemiseksi kuluina. Tähän ei siten ole tulkittu liittyvän erityis-

tä diskurssia. Vastaavasti myös Fortumin raportissa usein toistuvat ennakoitavuuteen 

ja riskien hallintaan liittyvät maininnat on mielletty osaksi tehokkaan liiketoiminnan 

edistämistä ja siten Verot kuluina-diskurssia. Myöskään Stora Enson verojalanjälkira-

portin lyhyttä arvoihin viittaamista ei käsitellä diskurssina. 

 

5.4.1 Laillisuus-diskurssi 

Kaikkien yhtiöiden verojalanjälkiraporteissa on selkeä laillisuuden diskurssi - yhtiöt 

kertovat maksavansa veronsa kussakin toimintamaassa paikallisten säännösten mu-

kaisesti: 
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- “Periaatteena on maksaa kussakin maassa sille kuuluvat välilliset ja välittömät ve-

rot paikallisten säännösten mukaisesti.” (Finnair 2017) 

- “Noudatamme lakeja kaikessa toiminnassamme ja periaatteemme on olla avoimia 

ja läpinäkyviä veroviranomaisille kaikissa toimintamaissamme.” (Fortum 2017) 

- “Täytämme veroilmoitukset huolellisesti paikallisia soveltuvia lakeja sekä määräyk-

siä noudattaen ja toimitamme ne määräajassa ilman aiheetonta viivettä.” (Neste 

2017) 

- “Stora Enso on sitoutunut varmistamaan, että konserni noudattaa voimassa olevia 

verolakeja, -sääntöjä ja –määräyksiä kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla sillä on liike-

toimintaa.” (Stora Enso 2017) 

 

Laillisuuden noudattamista konkretisoitiin tuomalla esille yhtiörakenteet, Valtioneu-

voston kanslian omistajaohjauksen sekä kansainvälisten siirtohinnoitteluohjeiden 

noudattaminen: 

 

 ”Finnair-konsernilla ei ole rakenteita, joilla pyrittäisiin siirtämään verotettavaa tu-

loa Suomesta matalamman veroasteen valtioihin.” (Finnair 2017) 

 “Noudatamme myös Suomen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston 

antamaa ohjeistusta.” (Fortum 2017) 

 “Olemme sitoutuneet noudattamaan OECD:n siirtohinnoitteluohjeita.” (Neste 

2017) 

 “Stora Enso noudattaa kansainvälisiä siirtohinnoitteluohjeita ja paikallista lain-

säädäntöä.” (Stora Enso 2017) 

 

Lisäksi erityisesti Fortum, Neste ja Stora Enso nostivat esille proaktiivisen yhteistyön-

sä eri maiden veroviranomaisten kanssa sekä tarvittaessa esimerkiksi ennakkoratkai-

sujen hakemisen veroviranomaisilta. Toisaalta oman toiminnan laillisuutta perusteltiin 

eri maiden tarjoamilla taloudellisilla kannustimilla: 

 

 “…monet maat tarjoavat yrityksille erilaisia kannustimia.” (Neste 2017) 

 “Yhtiö hyödyntääkin kohtuudella valtioiden tarjoamia verokannustimia ja verova-

pautuksia ja toimii suotuisan verokohtelun maissa…” (Stora Enso 2017) 
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Yhtiöt pyrkivät vakuuttamaan lukijan lainmukaisesta toiminnastaan varsin samankal-

taisin retorisin keinoin: kaikki säätelevät liittoutumisastetta käyttämällä tiuhaan yhtiön 

nimeä ja verbin aktiivimuotoa (esim. “Stora Enso on sitoutunut varmistamaan…”, Sto-

ra Enso 2017) sekä me-muotoa (esim. “Noudatamme lakeja kaikessa toiminnas-

samme…”, Fortum 2017). Me-muodon käyttö on myös tyypillinen konsensuksella 

vahvistamisen keino, jolla luodaan vaikutelma siitä, että koko organisaatio seisoo 

väitteen takana.  

 

VNK:n ohjeistus edellyttää maa- ja lajikohtaista verotietojen raportointia, joten kaikis-

sa verojalanjälkiraporteissa on esitetty kvantitatiivista tietoa, tyypillisesti taulukoituna. 

Erityisesti Nesteen ja Stora Enson käyttämä tapa listata esimerkinomaisesti toimin-

taansa matalamman verotusasteen maissa on myös eräänlaista määrällistämistä. 

Kappalemääräisesti muutamia valtioita sisältävillä listoilla ei sinällänsä kuitenkaan 

oteta kantaa siihen, toimitaanko näiden lisäksi joillain muillakin edullisten verokäytän-

töjen alueilla. Listattujen valtioiden osalta esitetään parilla, kolmella rivillä myös nu-

meerista tietoa, mutta VNK:n ohjeistuksen edellyttämät, alueille maksetut verot ja/tai 

saadut julkiset tuet eivät näihin sisälly.  

 

Kuten sisällönanalyysin tulokset jo osoittivat, mikään yhtiöistä ei ole onnistunut laati-

maan täysin VNK:n ohjeistuksen mukaista verojalanjälkiraporttia, vaan puutteita on 

myös pakollisiksi määriteltyjen tietojen osalta. Täysin lain ja asetusten mukaisesti 

toimivalla yhtiöllä pitäisi olla oleelliset tiedot käytettävissään eikä minkäänlaisia es-

teitä niiden esittämiseen - tai ainakaan niiden puuttumissyiden esittämiseen. Puut-

teelliset tiedot ja toiminnan kaikkinaisen laillisuuden voimakas korostaminen herättä-

vät kieltämättä lukijan skeptisyyden: mitä salattavaa yhtiöillä on?  

 

Ainoastaan lyhyen, myös Laillisuus-diskurssin näkökulmasta niukkasanaisen, rapor-

tin laatinut Finnair säästyy suuremmalta skeptisyydeltä – ehkä osittain siksi, että lyhyt 

raportti itsessään voidaan tulkita erääksi ääri-ilmaisulla vakuuttamisen keinoksi: asia 

on niin itsestään selvä, ettei siitä kerta kaikkiaan ole enempää kerrottavaa. Mieli-

kuvaa tukee myös Finnairin verojalanjälkiraportissakin käyttämä ”business-as-usual”-

tekstityyli: asiat vain todetaan sen enempiä selittelemättä tai perustelematta, kuten 

muissakin integroidun tilinpäätösraportoinnin teksteissä. Mielikuvia ei yritetä myös-
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kään luoda visuaalisilla elementeillä, vaan raportin pääosa koostuu selkeistä, vähä-

eleisistä taulukoista, joista oleelliset asiat käyvät ilmi nopeasti ja helposti. 

 

5.4.2 Verot kuluina-diskurssi 

Toinen kaikkien yhtiöiden verojalanjälkiraporteissa esiintyvä diskurssi on verojen esit-

täminen liiketoiminnan kuluina, ei voitonjakoeränä yhteiskunnalle. Tämä tulee esille 

monin eri tavoin: veroratkaisujen kerrotaan tähtäävän liiketoiminnan ja/tai strategian 

tukemiseen, investointien ja osingonmaksun mahdollistamiseen ja osakkeenomis-

tajien etujen vaalimiseen: 

 

 “Verosuunnittelun tavoitteena on tukea liiketoimintaratkaisuja ja varmistaa niiden 

asianmukainen toteutuminen myös verotuksen näkökulmasta.”  (Finnair 2017) 

 “Periaatteenamme on hakea yksinkertaisia, kustannustehokkaita ja kestäviä rat-

kaisuja verotukseen. Tavoitteena on varmistaa investointien toteutuminen, toi-

mintojen joustavuus ja tehokkuus sekä osakkeenomistajille maksettavat osin-

got.” (Fortum 2017) 

 “Vero-organisaation tehtävänä on tarjota toteuttamiskelpoisia ratkaisuja konser-

nin liiketoiminnan tueksi.”… “Verosuunnittelumme keskittyy liiketoiminnan 

muutostilanteisiin ja konsernin liiketoimintastrategian toteuttamiseen.” (Neste 

2017) 

 “Pyrimme myös varmistamaan, että verostrategiamme on yhdenmukainen liike-

toimintastrategiamme kanssa. Yhtiö harjoittaa verosuunnittelua vain liiketoi-

minnallisista syistä.” (Stora Enso 2017) 

 

Yhtiöt näkevät siis verot (minimoitavana) kustannuksena eivätkä yhteiskunnalle kuu-

luvana voitonjakoeränä. Stora Enso kertoo tämän suoraan: “Stora Ensolla on kuiten-

kin talouteen liittyviä vastuita yhteisöjä ja sidosryhmiä kohtaan, ja tähän vastuuseen 

kuuluu verojen hallinta.” Yhtiö ei kuitenkaan täsmennä, millaisina hyötyinä verokus-

tannusten hallinnan tulokset siirtyvät yhteisöille ja sidosryhmille – mahdollinen osak-

keenomistajien saama hyöty on helpoimmin pääteltävissä asiayhteydestä.  

 

Tässä suhteessa Nesteen verojalanjälkiraportti on monipuolisempi, osoittaen yhteis-

kunnan veronmaksusta hyötyväksi tahoksi: “Nesteen maksamat ja tilittämät verot se-
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kä veroluonteiset maksut olivat merkittävä tulonlähde julkishallinnoille myös vuonna 

2016, jolloin tuimme yhteiskunnan toimintaa yhteensä 3,6 miljardilla eurolla. Toi-

mintamaamme hyötyivät myös henkilöstömme palkastaan maksamista tuloveroista.”  

 

Nesteenkin raportissa verot esitetään kuluina, ei yhteiskunnalle kuuluvana lisäarvona 

- sanavalinta “tuimme yhteiskunnan toimintaa” saa yhteiskunnan pikemminkin vai-

kuttamaan jonkinlaiselta urheilu- tai muulta harrastusseuralta, jota aikaansa seuraa-

van, hyväntekeväisyyttä harjoittavan yrityksen tuleekin vähän tukea. Nesteen puolus-

tukseksi on todettava, ettei muidenkaan yhtiöiden raporteista löydy häivähdystäkään 

legitimiteettiperiaatteen mukaisesta olemassaolon oikeutuksen tai myöskään tilivel-

vollisuuden kokemisesta. Päinvastoin, Fortumin raportissa ollaan närkästyneitä viran-

omaisten veronkiertoa suitsivasta toiminnasta, joka häiritsee liiketoimintaa: 

 

- ”Muuttuva sääntely ja huomion keskittyminen erityisesti niin kutsuttuun agg-

ressiiviseen verosuunnitteluun heikentää kaikkien liiketoimintojen ennakoita-

vuutta ja vakautta. Esimerkiksi OECD:n BEPS-työ, EU Komission veronkierto-

direktiivi ATAD ja EU:n tilinpäätösdirektiivi tulevat muuttamaan olemassa ole-

via sääntöjä, toimintaperiaatteita ja jopa verotuksen perusteita.” 

 

Fortum korostaa läpi koko verojalanjälkiraporttinsa ennakoitavuuden tärkeyttä pää-

omavaltaiselle, pitkäikäisiä investointeja edellyttävälle liiketoiminnalleen. Myös ris-

kienhallinnan roolia korostetaan verotuksenkin osalta. Nämä nivotaan osaksi lii-

ketoiminnan tehokkuutta korostavaa näkökulmaa, joka on myös verot kustannuksiksi 

tulkitsevan diskurssin peruspilari. Aggressiivisen verosuunnittelun sääntelemiseen 

kohdistuva selvä julkinen kritiikki saa miettimään, kuinka oleellisessa roolissa vero-

kustannusten minimointi myös aggressiivisen verosuunnittelun keinoin on ollut yhtiön 

tuloksen muodostumisessa. Jos aggressiivisia keinoja ei käytettäisi, niihin vaikuttavat 

muutokset eivät varmaankaan aiheuttaisi mitään muutostarpeita Fortumin toimintaan. 

 

Toimintatapojen muutoksia ei ole odotettavissa myöskään Stora Enson osalta. Yhtiö 

toteaa verojalanjälkiraportissaan hyödyntävänsä ”kohtuudella” verokannustimia ja ve-

rovapautuksia sekä toimivansa suotuisan verokohtelun maissa, jos ”kaupallinen toi-

minta kyseisissä maissa on järkevää ja merkittävää”. Viesti on selvä: verokuluja pyri-

tään aktiivisesti pitämään pieninä jatkossakin hakeutumalla erityistalousalueille tai 
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muiden verotuksellisten erityisjärjestelyjen piiriin. Kuitenkin yhtiöllä on tuotannollista 

toimintaa maissa, jotka voisivat lisäverotuloilla kehittää maan infrastruktuuria, koulu-

tusta ja terveydenhoitoa – voimavaroja, joista olisi hyötyä myös yhtiön omalle toimin-

nalle alueella. 

 

Verot kuluina-diskurssin pääasialliset retoriset keinot kaikilla yhtiöillä ovat faktuali-

sointi ja konsensuksella vakuuttaminen: ”kaikkihan sen tietävät, että verot ovat pelk-

kiä liiketoiminnan kuluja”. Selkeimmin tämä tulee esille Fortumin ja Stora Enson ra-

porteista: 

 

- “Verotus on aina seurausta liiketoiminnasta…” (Fortum 2017 

- …”tähän vastuuseen kuuluu verokulujen hallinta.” (Stora Enso 2017) 

 

Liiketoimintastrategian ja liiketoiminnan tehokkuudella argumentointi perustuu tois-

toon, mutta myös ns. kolmen listaa käytetään lueteltaessa suotuisan verokäytännön 

maita tai haitallista sääntelyä harjoittavia viranomaisia. Myös etäännyttäminen (moni-

kon ensimmäisen persoonan käyttäminen) jatkuu tässä diskurssissa vakuuttamisen 

keinona. Fortumin lyhyet Case-otsikot ovat omanlaisiaan pieniä tarinoita, jotka taus-

toittavat ja vahvistavat raportin pääviestiä: pääomavaltainen, pitkäikäisiä investointeja 

edellyttävä toimiala tarvitsee ennakoitavuutta ja varmuutta toimintaympäristössään 

myös verotusta koskien. 

 

5.4.3 Verojalanjälkiraporttien visuaaliset elementit 

Kuten jo edellä todettiin, kaikki yhtiöt esittivät yhteenvedon verotiedoista taulukoina. 

Tämän lisäksi Fortumin ja Stora Enson raporteissa oli käytetty muitakin kuvia, kuvioi-

ta ja graafeja. Graafit kiteyttivät tietoja maksetuista veroista. Fortumin verovastuiden 

jakautumista selventävä kuvio sopisi malliksi muidenkin yhtiöiden verojalanjälkiraport-

teihin vero-organisaation ja –vastuiden kuvaamiseksi. 

 

Ilman selkeää tarkoitusta ja syytä jäävät vain valokuvat, jotka on jo aiemmin sisällön-

analyysin yhteydessä esitelty. Fortumin sympaattisesti silmiin katsova pukumies pyr-

kii kannustamaan lukijoita tutustumaan viereiseen Case-tekstiin tuloverojen maksa-

misen ajoituksesta ja verotappioiden vaikutuksista. Ilme kertoo suoraan: ”Ei hätää, 
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asia voi vaikuttaa monimutkaiselta, mutta kyllä tästä yhdessä selko saadaan.” Ta-

voitteena on luonnollisesti saada lukija myötämieliseksi Fortumin näkemykselle myös 

verotuksen ennakoitavuuden tärkeydestä toimialalla. 

 

Case-tekstin Investoinnit vieressä olevan kuvan tavoite ei ole yhtä ilmeinen. Mieli-

kuva käynnissä olevasta (tuotantolaitoksen) rakentamisprojektista luodaan turvaky-

pärillä suojautuneiden henkilöiden avulla. Tästä ajatus saattaa johtua alan tuotanto-

laitosten pitkäikäisyyteen ja sitä myöten näiden investointien vaatimaan ennakoita-

vuuteen ja varmuuteen. Tavoitteena on todennäköisesti siis saman näkökulman - 

ennakoitavuuden ja varmuuden – vahvistaminen. Ehkä halutaan myös luoda mieliku-

va perusteellisesta työskentelytavasta: kuvasta päätellen projektiryhmä on juuri valit-

semassa kohteen värimaailmaa, joka saattaa äkkiä ajatellen tuntua pieneltä yksityis-

kohdalta esimerkiksi suuressa voimalaitosinvestoinnissa. 

 

Fortumin verojalanjälkiraportin verotietojen vieressä oleva kuva kannettavan tietoko-

neen näppäimistöstä vahvistaa mielikuvaa annettujen lukujen oikeellisuudesta: asi-

antuntija on laskenut luvut ja tarkastanutkin ne. Taustalla näkyvät korkeat raken-

nukset ja huoneen suuret, lasiseinäiset ikkunat viittaavat siihen, että asiantuntija työs-

kentelee arvovaltaisessa tili- tai tilintarkastustoimistossa kaupungin finanssikeskuk-

sessa. Lukijan looginen johtopäätös on, että esitettyjen tietojen täytyy olla oikein. 

 

Stora Enson verojalanjälkiraportin ensimmäinen valokuva kynistä, paperista, tietoko-

neesta ja laadukkaaseen pukuun pukeutuneen herran kädestä ajavat samaa tarkoi-

tusta kuin Fortumin näppäimistökuva: ammattitaitoinen laskentatoimen ammattilainen 

on valmistellut raporttimme perin pohjin ja huolellisesti niin paperilla kuin tietoko-

neellakin. Raportin tietojen täytyy siis olla oikein. Ehkä pieni särö johdonmukaisuu-

teen syntyy kuvassa näkyvän tietokoneen valinnasta: Applen tietokoneet on ainakin 

takavuosina mielletty pikemminkin mainostoimistojen ja PR-väen kuin ”tiukkaa vään-

töä” koneiltaan vaativien laskentatoimen tai rahoituksen ammattilaisten työkaluksi. 

Toisaalta kuvassa näkyvä malli on (ollut) riittävän kallis vaikka pankkiirin pöydälle. 

 

Stora Enson verojalanjälkiraportin toinen valokuva pilvenpiirtäjistä niitä yhdistävine 

lasikäytävineen on mielenkiintoinen valinta. Kuva on sijoitettu suotuisan verokohtelun 

maita käsittelevän tekstin yläpuolelle. Asiayhteys ei ole ilmeinen: onko haluttu suun-
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nata lukijan ajatuksia moderneihin teollisuusmaihin, vaikka hyvä osa yhtiön listaa-

masta tuotannollisesta toiminnasta sijoittuu kehittyviin maihin? Vai onko haluttu luoda 

mielikuva, että kehittyvät maat ovat jo yhtä moderneja ja vauraita kuin teollisuus-

maat? Tuntuisi epäuskottavalta, että kuvalla haluttaisiin ainakaan kiinnittää huomio 

yhtiön toimintaan ”rikkaiden maiden veroparatiiseissa”, kuten Luxembourgissa ja 

Alankomaissa. Kuva tuskin on valikoitunut sivulle sattumalta, joten loogisin selitys lie-

nee, että sillä on haluttu luoda mielikuva toimimisesta kehittyneissä ja vauraissa 

maissa. 

 

Yleisesti ottaen verojalanjälkiraporteissa oli käytetty vain vähän visuaalista materiaa-

lia ja lähes yksinomaan tiedon kiteyttämistä tai havainnollistamista varten. Fortumin 

ja Stora Enson raporttien sisältämät valokuvat oli valittu raporttien pääsanomaa vah-

vistaviksi tai yleisen luotettavuuden tunnun lisäämiseksi. Visuaalisten tehokeinojen 

käyttäminen näyttäisi olevan vielä kehityskaarensa alussa. 

 

5.4.4 Reunaehtokonteksti verojalanjälkiraporteissa 

Diskurssinanalyysissä tarkastellaan usein myös dokumentaation tuottamisen reuna-

ehtoja – seikkoja, jotka ovat olleet olennaisia aineistoa tuotettaessa (Jokinen et al. 

2016). Verojalanjälkiraporttien osalta keskeinen reunaehto on ollut raportin laatimisen 

pakollisuus valtion enemmistöomisteisille yhtiöille. Diskurssianalyysissä tarkastellaan, 

kuinka tämä reunaehto punoutuu yhtiöiden toimintaan tai kuinka se näyttäytyy veroja-

lanjälkiraporteissa. 

 

Finnairin verojalanjälkiraportissa pakollisuus ei näy mitenkään. Raportti on nivottu 

täysin muuhun tilinpäätösraportointiin. Asiat on ilmoitettu täsmällisesti, säntillisesti ja 

selittelemättä, lähes minimalistisesti. Raportin pakollisuuteen, VNK:n vaatimukseen 

tai muuhun vastaavaan ei viitata sanallakaan. Tekstissä ei myöskään pyritä vakuutta-

maan ketään eikä tuoda esille omia mielipiteitä – raporttia ei siis ole suunnattu mille-

kään tietylle sidosryhmälle. Verojalanjälkiraportti ja sen laatiminen vaikuttavat olevan 

Finnairille osa normaalia toimintaa, ”business-as-usual”, josta ei ole syytä tai tarvetta 

tehdä sen kummempaa numeroa. Elegantti, vähäeleinen suoritus, josta jää lukijalle 

suoraselkäisen yhtiön vaikutelma. 
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Fortumin verojalanjälkiraportti edustaa monisanaisuudessaan ja tekstin runsaudes-

saan toista ääripäätä. Yhtiö on tehnyt pakosta hyveen mainiten (useita kertoja) nou-

dattavansa kaikkia kansainvälisiä ja paikallisia säädöksiä sekä Valtioneuvoston kans-

lian omistajaohjausosaston ohjeistusta. Lisäksi yhtiö muistuttaa lukijaa verojalanjäl-

kensä julkaisemisesta jo vuodesta 2012 lähtien. Fortum ei myöskään heitä tilaisuutta 

hukkaan, vaan käyttää verojalanjälkiraporttia omien, mm. aggressiivisen verosuun-

nittelun sääntelyä koskevien, näkemystensä esille tuomiseen. Raportti osoittaa vies-

tinsä ensisijaisesti verottajalle ja ns. suurelle yleisölle sekä jossain määrin myös me-

dialle, jonka hampaissa Fortum on viime vuosina ollut aggressiivisesta verosuunnitte-

lusta moitittuna (kts. esim. Granath 2018; Virkkunen 2018; Kaistakorpi 2018). Fortum 

pyrkii siis proaktiivisesti hyödyntämään pakollista verojalanjälkiraportointia omien tar-

koitusperiensä ajamiseksi. 

 

Nesteen tarkka, näennäisen huolellinen verojalanjälkiraportti on osoitettu suoraan vi-

ranomaisille vakuutteluna ohjeistuksen noudattamisesta. Olennaisuuteen, luottamuk-

sellisuuteen, liiketaloudellisiin perusteisiin, kustannustehokkuuteen ja termien määrit-

telemättömyyteen vetoaminen jättää yhtiöstä hieman passiivis-aggressiivisen mieli-

kuvan – aivan kuin haluttaisiin rivien välissä sanoa, että voitte toki pakottaa lain (oh-

jeistuksen) kirjaimen, muttette sentään sen hengen noudattamiseen. Kuten aiempi 

analyysi osoitti, Nestekään ei ole onnistunut täydellisen verojalanjälkiraportin laatimi-

sessa eikä esimerkiksi ole avannut maakohtaisia tietojaan kuin Suomi – muut maat – 

tasolla. 

 

Stora Ensolle verojalanjälkiraportin laatiminen valtion vähemmistöomisteisena yhtiö-

nä on ollut vain ”kannustettavaa”, joten pakollisuus ei ole reunaehtokonteksti. Yhtiö 

toteaakin raporttinsa vapaaehtoisuuden heti alkuun. Raportin laadinnan motiiviksi 

mainitaan sidosryhmille tehty, yhtiön arvojen mukainen lupaus mahdollisimman avoi-

mesta ja läpinäkyvästä arvonmuodostuksesta. Raportti on suunnattu laajasti kaikille 

sidosryhmille, joskin se sisältää viestin myös viranomaisille mm. verotuksellisen eri-

tyiskohtelun hyödyntämisestä sopivissa kaupallisissa tilanteissa. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä työssä tutkittiin valtion omistamien pörssiyhtiöiden veroraportointia: mitä ja mi-

ten yhtiöt raportoivat. Seuraavaksi esitetään lyhyt yhteenveto koko työstä. Sen jäl-

keen pohditaan saatuja tuloksia. Lopuksi arvioidaan tulosten luotettavuutta ja yleistet-

tävyyttä sekä esitetään ajatuksia mahdollisista jatkotutkimusaiheista.  

 

6.1 Työn yhteenveto 

Kansainvälisen verolainsäädännön epäyhtenäisyys on tarjonnut monikansallisille yh-

tiöille mahdollisuuden järjestellä verotettavaa tulostaan tavoilla, jotka ovat olleet epä-

edullisia kansallisvaltioille ja niiden veropohjan säilyttämiselle. Veronkierron ja agg-

ressiivisen verosuunnittelun hillitsemiseksi OECD, EU ja siten myös Suomen valtio 

ovat ryhtyneet erilaisiin toimenpiteisiin veropohjan varmistamiseksi ja ns. voitonsiirron 

(profit shifting) estämiseksi. Suomen valtion enemmistöomisteisille yhtiöille tämä on 

tarkoittanut pakollisen verojalanjälkiraportin laatimista vuodesta 2014 lähtien. Myös 

valtion vähemmistöomisteisia yhtiöitä on kannustettu vastaavaan raportointiin. 

 

Yhtiöiden raportointia tarkastellaan usein agenttiteorian, sidosryhmäteorian ja/tai legi-

timaatioteorian avulla. Agenttiteoria perustuu päämiehen ja agentin väliseen sopi-

mukseen; päämies valtuuttaa agentin toimimaan puolestaan ja agentti sitoutuu rapor-

toimaan toimistaan päämiehelleen. Muun muassa yhtiöiden tilinpäätösraportointia 

voidaan tarkastella tyypillisenä agentin raportointina päämiehelleen.  

 

Sidosryhmäteoriassa yritysten ajatellaan toimivan useiden eri sidosryhmien verkos-

tossa sekä olevan näille vastuussa toimistaan. Myös tällaiseen epäsuoraan päämies-

agenttisuhteeseen liittyvän raportointiodotuksen voi tavallisesti hoitaa erilaisilla julki-

silla tiedotteilla ja raporteilla. Ideaalitilanteessa sidosryhmien kanssa keskustellaan 

aktiivisesti ja vastavuoroisesti siten että sekä yritys että sidosryhmät saavuttavat ta-

voitteitaan yhteistyön avulla.  

 

Legitimaatioteorian mukaan yrityksillä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta yhteisön resurs-

seihin tai edes olemassaoloonsa ilman yhteisön hyväksyntää. Yritys on ”juridinen fik-

tio”, joka toimii yhteiskunnan luvalla. Toimilupaa ei kuitenkaan voi ostaa, vaan se on 
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ansaittava toimimalla yhteiskunnassa yleisesti hyväksytyllä tavalla. Hyvästä yritys-

kansalaisuudestaan yritykset voivat kertoa esimerkiksi yritysvastuuraporttien avulla. 

Vaikka verojen ja yhteiskuntavastuun välinen yhteys on epäselvä, yleisin yhteiskun-

tavastuuraportoinnin ohjeistus, Global Reporting Initiative, sisällyttää taloudellisen 

lisäarvon jakautumista koskevaan indeksiinsä myös mm. maakohtaiset tiedot.  

 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin valtio-omisteisten pörssiyhtiöiden veroraportointia. 

Tavoitteena oli selvittää, mitä ja miten yhtiöt raportoivat sekä miten Valtioneuvoston 

kanslian omistajaohjausosaston ohjeistukseen on mukauduttu. Vastauksia etsittiin 

kuudentoista valtio-omisteisen pörssiyhtiön vuoden 2016 veroraporteista sisällönana-

lyysin ja diskurssianalyysin avulla. 

 

Tulosten mukaan kaikki kolme valtion enemmistöomisteista pörssiyhtiötä laati Ve-

rojalanjälkiraportti-nimellä kulkevan dokumentin. Lisäksi yhtiöt raportoivat GRI-oh-

jeistuksen mukaisesti tuotetun taloudellisen lisäarvon ja sen jakautumisen. Sen sijaan 

kolmestatoista vähemmistöomisteisesta pörssiyhtiöstä vain yksi laati verojalanjälkira-

portin. Kaksi yhtiöistä ei julkaissut myöskään GRI-ohjeistuksen mukaista yhteiskunta-

vastuuraporttia. Lisäksi vielä kahden muun yhtiön raportit olivat taloudellisen lisäar-

von osalta niin eri tavoin laadittu, ettei niitä voinut verrata muihin. Tuotetun taloudelli-

sen lisäarvon ja sen jakautumisen ilmoitti siis kolme valtion enemmistö-omisteista 

pörssiyhtiötä ja yhdeksän vähemmistöomisteista pörssiyhtiötä. 

 

Kaikissa neljässä verojalanjälkiraportissa vastattiin puutteellisesti VNK:n omistajaoh-

jausosaston ohjeistuksen vaatimuksiin. Kattavimmin yhtiöt kertoivat verostrategiois-

taan ja –tavoitteistaan. Kvantitatiivisten tietojen osalta yhtiöiden tunnusluvut, kuten 

liikevaihto ja henkilöstömäärä, oli tavallisesti kerrottu vaatimusten mukaisesti. Maa-

kohtaisista tiedoista puuttuivat vähintäänkin julkiset tuet ja/tai veroparatiisivaltioihin 

maksetut verot ja saadut julkiset tuet. Vapaaehtoisia tietoja oli raportoitu hyvin niu-

kasti ja ulkoinen varmennus puuttui kaikilta verojalanjälkiraporteilta. Yhdessä rapor-

teista valotettiin laajemmin yhtiön näkemyksiä verotukseen liittyvistä seikoista. Kah-

dessa raportissa käytettiin myös visuaalisia apukeinoja. 

 

Suurin osa luodusta taloudellisesta lisäarvosta jakautuu raporttien perusteella asiak-

kaiden jälkeen toimittajille (yhtä yhtiötä lukuun ottamatta). Seuraavaksi suurin sidos-
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ryhmä on henkilöstö. Poikkeuksena mainitussa yhtiössä sidosryhmien järjestys on 

päinvastainen: lisäarvosta suurempi osa menee henkilöstölle kuin toimittajille. Näiden 

jälkeen seuraavaksi suurin sidosryhmä on omistajat, joskin puolet yhtiöistä jättää yh-

tiöön suuremman osuuden tuotetusta lisäarvosta kuin jakaa omistajilleen. Rahoittajil-

le ja valtiolle jää pienin osa tuotetusta lisäarvosta; tappiollisten yhtiöiden osalta valti-

on osuus on itse asiassa negatiivinen. Yhtä yhtiötä lukuun ottamatta yritykset eivät 

raportoi tietoja maakohtaisesti, vaikka GRi-ohjeistus niin suosittelee. Eri yhtiöiden ra-

portoimien tietojen keskinäinen vertailu ei myöskään ole suoraviivaista, sillä yhtiöt ei-

vät kerro käyttämistään laskentaperusteista. Toisinaan käytettyjen laskentaperustei-

den erilaisuus on kuitenkin ilmeinen. Toimialakohtaiset erot laskentakäytännöissä 

heikentävät vertailtavuutta entisestään. 

 

Verojalanjälkiraporteista oli löydettävissä kaksi selkeää diskurssia, ns. laillisuus-dis-

kurssi sekä verot kuluina-diskurssi. Laillisuus viittaa yhtiöiden vakuutteluihin toimin-

tansa kaikkinaisesta lain ja säädösten mukaisuudesta, myös veroasioiden osalta. Ve-

rot kuluina-diskurssi viittaa yhtiöiden tapaan käsitellä ja esittää verot yhtiön liiketoi-

minnan kuluina, ei yhteiskunnalle kuuluvana voitonjakoeränä. Hieman yllättäen omis-

tajan etujen varmistamiseen liittyviä näkökulmia ei verojalanjälkiraporteissa esitetty 

juuri ollenkaan, vaikka tämä lienee lähes hegemoninen diskurssi. Kahdessa veroja-

lanjälkiraportissa käytettiin visuaalisia keinoja raportin luotettavuutta koskevien mieli-

kuvien vahvistamiseen ja yhtiön esittämiä näkemyksiä vahvistavien taustatietojen pe-

rehtymiseen houkuttelemiseksi. 

 

Pakollisuus oli kolmen verojalanjälkiraportin reunaehtokonteksti. Suhtautuminen poik-

kesi kaikissa toisistaan. Yksi yhtiöistä turvautui lähes täydelliseen neutraaliuteen – ra-

portin pakollisuudesta tai ylipäätään olemassaolon syistä ei mainittu mitään. Raportti 

oli täysin integroitu muuhun tilinpäätösraportointiin. Raporttia ei myöskään ollut suun-

nattu erityisesti millekään sidosryhmälle. Toinen yhtiö käytti tilanteen proaktiivisesti 

hyväkseen esittelemällä omia näkemyksiään. Lisäksi yhtiö onnistui tekemään pakos-

ta hyveen tuomalla esille säädösten noudattamisensa sekä verojalanjälkiraporttiensa 

jatkumon jo useamman vuoden ajalta. Raportti vaikutti suunnatun erityisesti viran-

omaisten ja ns. suuren yleisön lisäksi myös medialle. Kolmannen yhtiön verojalanjäl-

kiraportista pakollisuus tuli selvästi esille, ja se olikin suunnattu pääasiassa viran-

omaisille eräänlaisena osoituksena noudatetuista ”käskyistä”. 
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6.2 Johtopäätökset ja keskustelu 

Tutkimustuloksista yllätyksettömin koskee verojalanjälkiraporttien epätäydellisyyttä, 

maakohtaisen raportoinnin sekä ulkoisen varmennuksen puuttumista myös yhtiöiden 

yritysvastuuraporteista. GRI-ohjeistuksen mukaisten yritysvastuuraporttien ollessa 

kyseessä voi ajatella yritysten vetoavan vapaaehtoisuuteen: ei ole pakko raportoida 

kaikkea ohjeistuksen vaatimaa tietoa. Sen sijaan verojalanjälkiraporttien osalta kyse 

ei suoranaisesti ole vapaaehtoisuudesta. Maakohtaisten tietojen tietoinen raportoi-

matta jättäminen, vaikka viranomainen ja myös suurin omistaja sitä nimenomaisesti 

vaatii, johtaa herkästi päättelemään, että yhtiöillä on salattavaa näiden seikkojen suh-

teen. Lähes kaikki tarkastellut yritykset ovat suuria, ylikansallisia yhtiöitä, joilla on tar-

vittaessa joukko erilaisia keinoja tuloksen ja siitä maksettavien verojen järjestelemi-

seen. Välttämättä kyse ei silti ole laittomuuksista, vaan vain niin huomattavan agg-

ressiivisesta verosuunnittelusta, että yhtiöt arvelevat tulevansa täysin tuomituiksi, jos 

asia pääsisi julkisuuteen. Media ja poliittinen oppositio ovatkin ottaneet eräitä yhtiöitä 

hampaisiinsa. 

 

Mahdollisuus jättää tietoja raportoimatta kertoo myös ohjeistuksen ja sen valvonnan 

heikkoudesta. Yhtiöille ei koidu mitään (ikäviä) seurauksia VNK:n omistajaohjaus-

osaston ohjeistuksen vaatimukset alittavasta raportoinnista. Myös itse ohjeistus on 

niin salliva, että yritykset voivat olennaisuuteen, liikesalaisuuteen tai muuhun vastaa-

vaan vedoten itse valita, mitä raportoivat, ja silti väittää noudattaneensa ohjeistusta. 

Toisin sanoen yhtiöillä näyttää olevan tilanteessa todellinen valta valita toimenpiteen-

sä, valtiovalta on tyytynyt vain pyytämään verojalanjälkiraportointia. Tämä selittänee 

myös yhtiöiden hyvin erilaisia suhtautumistapoja reunaehtokontekstiin: yhtiöillä on 

kokemus, että heillä on ns. vara valita oma asennoitumisensa verojalanjälkiraporttei-

hin. Niinpä yhtiöiden ”persoonallisuuden” mukaan joku vain raportoi aikomansa asiat 

ilman sen suurempaa show’ta, joku toinen virittää myös propagandakoneistonsa 

hyödyntääkseen tilanteen. 

 

Vaikka yhtiöt ovat selvästi diskurssinkäyttäjiä, kaiken toiminnan, myös veroihin liitty-

vän, laillisuuden jatkuva vakuuttelu viittaa siihen, että yhtiöillä on vahva tarve ylläpitää 

ja rakentaa legitimaatiotaan. Verojalanjälkiraportit ovat julkisia ja siten kaikkien sidos-
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ryhmien saatavilla. Vaikka yhtiöt eivät kokisi nimenomaan veroihin liittyen mitään yh-

teistyön tai tilivelvollisuuden tarvetta kellekään, laillisuuden diskurssi on niin voima-

kas, että hyvän yrityskansalaisen roolia halutaan selvästi pitää yllä.. Selkeintä toimin-

nan laillisuuteen vetoaminen sekä omien näkökulmien esittäminen onkin yhtiöillä, joi-

ta media on arvostellut voimakkaasti aggressiivisesta verosuunnittelusta ja voitonsiir-

rosta. Toiminta on tyypillistä legitimaatiokuiluun tai sen partaalle joutuneelle yrityksel-

le (Tilling 2004; O’Donovan 2002; Mätäsaho & Niskala 1997) 

 

Diskurssinkäyttäjinä yhtiöt luovat systemaattisesti todellisuutta, jossa verot on tulkit-

tavissa vain liiketoiminnan kuluiksi. Tämä on toki loogista, sillä sellainen tulkinta mah-

dollistaa yhteiskunnan käsittelemisen vain yhtenä yrityksen tuotannontekijöiden toi-

mittajista. Toimittajia voi puolestaan kohdella aivan eri tavalla kuin tahoa, jolle on vel-

kaa jopa koko olemassaolonsa, kuten legitimaatioteoria esittää. Sen sijaan että verot 

miellettäisiin osingoiksi yhteiskunnalle, on hyödyllistä yrittää saada kaikki uskomaan 

verojen olevan vain kustannuksia. Monikansalliset yhtiöt, joilla ei varsinaisesti ole 

enää kotimaata, voivat hyvinkin kokea itsensä täysin suvereeneiksi. 

 

Jos yhtiöt kokevat itsensä kansallisvaltioista riippumattomiksi, niin verojalanjälkira-

porttien perusteella ne kokevat itsensä myös omistajista riippumattomiksi. Paria ra-

porttia lukuun ottamatta osakkeenomistajien etuihin ja niiden varmistamiseen ei viitat-

tu sanallakaan. Tämä on yllättävää, sillä kyseessä on lähes hegemoninen diskurssi, 

jolla perustellaan systemaattisesti kaikkea muuta osakeyhtiöiden toimintaa. Kuten 

mm. Dowling (2014) toteaa, osakkeenomistajien ja verottajan edut ovat loppujen lo-

puksi hyvin yhteneväiset: jos yritysjohto on riittävän nokkela pitämään veroviranomai-

set pimennossa yhtiön todellisista verotettavista tuloista ja varoista, ne erittäin toden-

näköisesti pysyvät salassa myös omistajilta. Tältä osin GRI-ohjeistuksen mukainen 

tuotetun taloudellisen lisäarvon jakautuminen on valaiseva tieto, sillä siitä käy ilmi eri 

sidosryhmien saamat osuudet. Tarkasteltavista yhtiöistä puolet jätti suhteellisesti 

enemmän varoja yhtiöön kuin jakoi omistajilleen. 

 

Vaikka verojalanjälkiraportit eivät ole täydellisiä eivätkä vähemmistöomisteiset yhtiöt 

ole innostuneet ottamaan verojalanjälkiraportteja käyttöön, vaillinaiset raportit ja yri-

tysvastuuraporttien taloudellisen lisäarvon indikaattori kertovat kuitenkin vähän lisää 

yhtiön tilanteesta sidosryhmille. Yhtiöiden ja sidosryhmien välinen keskustelu pysyy 
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siis käynnissä. Sidosryhmäteorian mukaan paras kohtaanto riippuu sidosryhmän ja 

yrityksen tavoitteiden yhteneväisyyksistä (Myllykangas 2009). Jos esimerkiksi toimin-

nan eettisyys asiallisesti hoidettuine veroineen on vaikkapa asiakkaille tärkeää, vero-

skandaalista toiseen rypevä yhtiö huomaa sen kyllä nopeasti myyntituloissaan. Mm. 

Starbucksilla ja Amazonilla on tästä kokemuksia Iso-Britanniassa (esim. Chapman 

2017), mutta myös akateeminen tutkimus on selvittänyt kuluttajien reaktioita esimer-

kiksi yritysten verostrategioihin (mm. Antonetti ja Anesa 2017). Sidosryhmien kannat-

taa usein yhdistää voimansa – myös omistajien kanssa (Dowling 2014; Myllykangas 

2009; Mätäsaho & Niskala 1997). Näin saadaan todennäköisesti nopeammin ja py-

syvämmin aikaan muutoksia yhtiöiden toimintatapoihin kuin pelkillä viranomaisohjeilla 

ja hitaalla lainsäädännöllä.  

 

Yllättävin tulos oli verojalanjälkiraporteissa käytetyn visuaalisen materiaalin vähäi-

syys. Suurin osa käytetystä materiaalista oli tarkoitettu informaation havainnollistami-

seen ja kiteyttämiseen. Tästä jäi mielikuva, että verojalanjälkiraportti oli kuitenkin jol-

lain tasolla mielletty ”vain” viranomaisraportoinniksi ja osoitukseksi annetun ohjeis-

tuksen noudattamisesta. Tämä muuttunee, kun oivallus erilaisten visuaalisten teho-

keinojen tehokkuudesta ja monipuolisuudesta yleistyy. Sen sijaan verbaalisen retorii-

kan keinot olivat monipuolisesti käytössä, vaikka kyseessä olevat dokumentit ovat 

osin säänneltyjä virallisia asiakirjoja. 

 

6.3 Vertailu aiempiin tuloksiin 

Verojalanjälkiraporttien laatiminen on ollut pakollista vasta verrattain lyhyen ajan, jo-

ten sitä koskevaa julkista tutkimustakin on saatavilla melko vähän. Valtion enemmis-

töomisteisten yhtiöiden osalta vastaavia aiempia tuloksia löytyy Finnwatchin rapor-

teista, joissa arvioitiin tuoreeltaan verojalanjälkiraportit vuodelta 2014 (Telkki 2015). 

Nämäkään eivät edusta varsinaista akateemista tutkimusta, mutta antavat mielenkiin-

toisen vertailukohdan tämän työn tuloksille. 

 

Finnwatchin selvityksen mukaan yhtiöiden verojalanjälkiraporttien tiedot olivat epä-

täydelliset VNK:n ohjeistukseen verrattuna. Puutteet koskivat erityisesti maakohtai-

sen tiedon raportointia sekä veroparatiiseihin sijoittuvaan toimintaan liittyvä raportoin-
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tia. Myöskään kaikkia kvantitatiivisia tunnuslukuja ei raportoitu vaaditulla tavalla. Ra-

porteilla ei ollut ulkoista varmennusta.  

 

Vuoden 2016 verojalanjälkiraporttien puutteet ulkoisen varmennuksen puuttumista 

myöten olivat käytännössä täysin samat. Mitään merkittävää konkreettista kehittymis-

tä raportoinnissa ei siis parissa vuodessa ollut tapahtunut. Tämä ei ole suuri yllätys, 

sillä yhtiöiltä puuttuu tehokas kannustin parantaa raportoinnin laatua. Indikaatiot val-

tion aikeista vaatia paremmin ohjeistusta vastaavaa raportointia ovat vähäiset. 

 

6.4 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimusaiheet 

Kvalitatiivinen tutkimusote johtaa mielestäni aina suhteellisiin ja subjektiivisiin tulok-

siin, mitään luonnonlakien kaltaisia absoluuttisia totuuksia sillä ei saavuteta – eikä ole 

tarkoituskaan saavuttaa. Tämän työn osalta sisällönanalyysin tulokset ovat periaat-

teessa toistettavissa, sillä raportit vastaavalla tavalla läpikäymällä löytää todennäköi-

sesti samat tai hyvin samankaltaiset tulokset.  

 

Diskurssianalyysin tulokset sen sijaan riippuvat enemmän tutkijan omista tulkinnoista: 

samat sanat, sanayhdistelmät ja niiden esiintyminen dokumentin ja koko asiakoko-

naisuuden laajemmassa kontekstissa voivat saada toisenlaisen, yhtä perustellun, tul-

kinnan jonkun toisen tutkijan tekemänä. Tulos riippuu osittain myös tutkijan omasta 

maailmankuvasta ja roolista/rooleista, johon hän asettuu tutkimusaiheen suhteen. 

Jokinen, Juhila ja Suoninen (2016) määrittelevät tutkijan neljä tyypillistä positiota 

(roolia): analyytikko, asianajaja, tulkitsija ja keskustelija. Näistä huomaan asettuneeni 

enimmäkseen analyytikon ja asianajajan rooleihin. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotet-

tavuutta parantaakin työn tekeminen tutkijaryhmässä, jolloin tutkijat voivat peilata 

omia ajatuksiaan ja tulkintojaan keskenään useiden eri näkökulmien löytämiseksi. 

Myös erilaiset virheet on helpompi huomata, sillä oman ajattelunsa ja työnsä suhteen 

sokeutuu helposti. 

 

Tutkimusmateriaali koostui kuudentoista pörssiyhtiön raporteista vuodelta 2016. Ti-

lastollisen yleistettävyyden kannalta aineisto on auttamatta pieni niin lukumäärältään 

kuin ajallisestikin. Toisaalta aineiston koko määräytyi tutkimuskysymyksen perusteel-

la: valtion omistamia pörssiyhtiöitä ei ollut useampia ja muilla kuin valtio-omisteisilla 
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yhtiöillä ei todennäköisesti ole verojalanjälkiraporttia VNK:n omistajaohjausosaston 

ohjeistuksen mukaisesti laadittuna. Vertaamalla tuloksia Finnwatchin aiemmin rapor-

toimiin tuloksiin voi kuitenkin hieman arvioida niiden yleistettävyyttä ja luotettavuutta. 

 

Yritysten veroraportointiin liittyy paljon tutkittavaa aihepiirin uutuuden vuoksi. Se on-

kin parhaillaan aktiivisen tutkimisen kohteena. Ainakin eri ajanjaksoihin ja eri yhtiöihin 

sekä verojen ja yhteiskuntavastuullisuuden, verojen ja vastuullisen sijoittamisen sekä 

verojen ja yrityksen sidosryhmien suhtautumisen välisiä kytköksiä tutkitaan parhail-

laan. Visuaalisten elementtien käyttö osana argumentointia on myös ajatuksia herät-

tävä aihepiiri, jonka tutkimus yleistynee myös tilinpäätösraportteja ja muita virallisia 

dokumentteja koskien. Myös yhtiöiden suhtautuminen veroihin on kiinnostava kysy-

mys – mistä syistä suuri osa yhtiöistä suhtautuu veroihin välttämättömänä, minimoi-

tavana pahana, mutta jotkut (harvat), kuten Supercell, ”iloisina veronmaksajina”? 
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1.3.2. Liiketoimintaratkaisujen tukeminen 

1.3.3. Verojen oikea kohdentaminen toimintamaittain 

1.3.4. Moninkertaisen verotuksen välttäminen 

1.3.5. Osingonmaksukyvyn säilyttäminen 

1.3.6. Lainmukainen toiminta 

1.3.7. Muut tavoitteet 

1.4. Raportoinnin periaatteet 

1.4.1. Kerrottu verojalanjälkiraportissa 

1.4.2. Ei ole kerrottu verojalanjälkiraportissa 

2. Kvalitatiiviset tiedot 

2.1. Veronmaksua kuvaavat tunnusluvut 

2.1.1. Tulos ennen veroja 

2.1.2. Henkilöstön lukumäärä 

2.1.3. Muu tunnusluku 
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2.2. Verotiedot maittain 

2.2.1. Kokonaisveromäärä on esitetty maittain 

2.2.2. Mitään verotietoja ei ole esitetty maittain 

2.2.3. Tiedot esitetty maittain ja verolajeittain 

2.2.4. Tietoja ei ole esitetty maittain ja verolajeittain 

2.2.5. Tiedoissa on esitetty julkisten tukien kokonaismäärä  

2.2.6. Tiedoissa ei ole mainittu mitään julkisista tuista 

2.2.7. Tiedoissa on esitetty julkiset tuet maittain 

2.3. Tiedot veroparatiiseista 

2.3.1. Veroparatiiseihin maksetut verot maittain 

2.3.2. Veroparatiiseihin maksetut verot maittain ja verolajeittain 

2.3.3. Veroparatiiseilta vastaanotetut julkiset tuet maittain 

2.3.4. Luonnehdittu veroparatiisiliiketoimintaa ilman vero- ja/tai tukitietoja 

2.3.5. Mainittu veroparatiisit, joissa ollaan läsnä ilman mitään muita tietoja 

2.3.6. Yhtiö ei toimi veroparatiiseissa 

2.4. Hankittujen/luovutettujen yhtiöiden osuus 

2.4.1. Osuus on mainittu verojalanjälkiraportissa 

2.4.2. Osuutta ei ole mainittu verojalanjälkiraportissa 

3. Vapaaehtoiset tiedot 

3.1. Investoinnit maittain 

3.1.1. Tiedot kokonaisinvestoinneista on esitetty 

3.1.2. Maakohtaiset tiedot investoinneista on esitetty 

3.1.3. Investointi on mainittu yleisellä tasolla 

3.1.4. Investoinneista ei ole mainittu mitään 

3.2. Efektiivinen tuloveroprosentti laskelmineen 

3.2.1. Efektiivinen tuloveroprosentti on esitetty, laskelmia ei 

3.2.2. Efektiivinen tuloveroprosentti ja laskelmat on esitetty 

3.2.3. Efektiivistä tuloveroprosenttia ei ole esitetty ollenkaan 

3.3. Laskennallisten verosaamisten ja -velkojen muutosten täsmäytyslaskelmat 

3.3.1. Tiedot on esitetty verojalanjälkiraportissa 

3.3.2. Tietoja ei ole esitetty verojalanjälkiraportissa 

3.4. Vertailutiedot yhdeltä tai useammalta vuodelta 

3.4.1. Tiedot on esitetty verojalanjälkiraportissa 

3.4.2. Tietoja ei ole esitetty verojalanjälkiraportissa 
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3.5. Verojalanjälkiraportin ulkoinen varmennus 

3.5.1. Verojalanjälkiraportilla on ulkoinen varmennus 

3.5.2. Verojalanjälkiraportilla ei ole ulkoista varmennusta 

3.5.3. Ulkoinen varmennus on epämääräisesti rajattu 

4. Verojalanjälkiraportin lokaatio kotisivuilla 

4.1. Integroitu tilinpäätösraportointiin 

4.1.1. Sijoittajat-osiossa 

4.1.2. Yhteiskuntavastuu-osiossa 

4.1.3. Yhdistettynä johonkin muuhun sijoittajat-osion raporttiin 

4.1.4. Erillinen raportti sijoittajat-osiossa 

4.2. Integroitu yhteiskuntavastuuraporttiin 

4.2.1. Yhteiskuntavastuu-osiossa osana yhteiskuntavastuuraporttia 

4.2.2. Erillinen, yksittäinen raportti yhteiskuntavastuu-osiossa 

4.3. Muissa osioissa erillisenä tilinpäätös- tai yhteiskuntavastuuraportoinnista 
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Liite 2. Tulosmatriisit dimensioittain. 

1. Toimintaperiaatteet Finnair Fortum Neste 

1.1 Veroasioiden johtaminen 
1.1.1 Veroasioiden organisointi 
1.1.2 Veroasioiden johtamisvastuu 

 
2 
5 

 
1 
3 

 
1 

1, 4 

1.2 Verostrategia 1 1 1 

1.3 Verostrategian tavoitteet 2, 3, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

1.4 Veroraportoinnin periaatteet 1 1 1 

 

2. Kvalitatiiviset tiedot Finnair Fortum Neste 

2.1 Veronmaksua kuvaavat tunnusluvut 1, 2, 3 1, 2, 3  1, 2, 3  

2.2 Verotiedot maittain 3, 7 3, 6 2, 6 

2.3 Tiedot veroparatiiseista 4 1, 4 4 

2.4 Hankittujen/luovutettujen yhtiöiden 
osuus 

2 2 2 

 

3. Vapaaehtoiset tiedot Finnair Fortum Neste 

3.1 Investoinnit maittain 4 3 4 

3.2 Efektiivinen tuloveroprosentti laskelmi-
neen 

1 2 3 

3.3 Lask. verosaamisten/-velkojen laskel-
mat 

2 1 2 

3.4 Vertailutietoja aiemmilta vuosilta 1 1 1 

3.5 Verojalanjälkiraportin ulkoinen varmen-
nus 

2 2 3 

 

 

4. Verojalanjälkiraportin lokaatio kotisivuilla Finnair Fortum Neste 

4.1 Integroituna tilinpäätösraportointiin 1 4  
4.2 Integroituna yhteiskuntavastuurapor-
tointiin 

  2 

4.3 Muissa osioissa    
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Liite 3. Tulosmatriisit dimensioittain, vähemmistöomisteiset yhtiöt 

 

1. Toimintaperiaatteet Stora Enso 

1.1 Veroasioiden johtaminen 
1.1.1 Veroasioiden organisointi 
1.1.2 Veroasioiden johtamisvastuu 

 
2 
5 

1.2 Verostrategia 1 

1.3 Verostrategian tavoitteet 1, 2, 6, 7 

1.4 Veroraportoinnin periaatteet 1 

 

2. Kvalitatiiviset tiedot Stora Enso 

2.1 Veronmaksua kuvaavat tunnusluvut - 

2.2 Verotiedot maittain 3, 6 

2.3 Tiedot veroparatiiseista 4 

2.4 Hankittujen/luovutettujen yhtiöiden osuus 2 

 

3. Vapaaehtoiset tiedot Stora Enso 

3.1 Investoinnit maittain 4 

3.2 Efektiivinen tuloveroprosentti laskelmineen 3 

3.3 Lask. verosaamisten/-velkojen laskelmat 2 

3.4 Vertailutietoja aiemmilta vuosilta 1 

3.5 Verojalanjälkiraportin ulkoinen varmennus 2 

 

4. Verojalanjälkiraportin lokaatio kotisivuilla Stora Enso 

4.1 Integroituna tilinpäätösraportointiin 1 

4.2 Integroituna yhteiskuntavastuuraportointiin  
4.3 Muissa osioissa  

 


